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THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: 
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Thắng cảnh 
Chùa Hương Người giữ gìn 

và phát triển nghề
truyền thống

Nghệ nhân Lê Văn Tuy: 

(Trang 23)

Đẩy mạnh xây 
dựng nông thôn 
mới nâng cao 
và kiểu mẫu

Trang 13

Quy định mới về hoạt động 
trạm thu phí đường bộ
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông 
tư 45/2021/TT-BGTVT quy định về hoạt 
động trạm thu phí đường bộ.

Trang 6

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục 
pháp luật trong tình hình mới

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin trong tuyên truyền phổ biến pháp luật

Đà Nẵng: Nhân rộng các mô hình điểm 
về phổ biến giáo dục pháp luật cho các 
đối tượng của Đề án

Đề án “Nâng cao hiệu quả 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”

Trang 4

Phát triển các sản phẩm 
OCOP gắn với chuyển đổi số 
trong nông nghiệp, nông thôn

Thái Nguyên:

(Trang 24)



NHỮNG KẾT QUẢ  
ĐẠT ĐƯỢC

“Năm 2021, với sự quyết tâm cao 
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Thái 
Hoà tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 
tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất một 
số ngành chủ yếu trên địa bàn xã ước thực 
hiện 364 tỷ 327 triệu đồng, tăng 9,0% so 
với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: nông 
nghiệp, chăn nuôi, thủy sản tăng 6,5%; 
CN- TTCN, GT-XD tăng 12,5%, TM-DV tăng 
7,5%. Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp - Công 
nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Xây dựng - 
Thương mại, Dịch vụ đạt 29,9% - 37,0% 
- 33,1%; Thu nhập bình quân đầu người 
năm 2021 ước đạt 55 triệu đồng/người/
năm”, ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch 
UBND xã Thái Hoà nhấn mạnh.

Về sản xuất nông nghiệp, giá trị sản 
xuất ngành nông nghiệp, chăn nuôi, thủy 
sản toàn xã ước thực hiện 108 tỷ 865 triệu 
đồng, đạt 106% kế hoạch năm, tăng 
6.5% so với cùng kỳ năm 2020 (kế hoạch 
tăng 3-5%), đóng vai trò là bệ đỡ của 
nền kinh tế trong đại dịch Covid 19. Giá 
trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công 
nghiệp, xây dựng năm 2021 ước đạt 134 
tỷ 759 triệu đồng, tăng 12.5% so với cùng 
kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, tổng giá trị 
Thương Mại - Dịch vụ năm 2021 ước đạt 
120 tỷ 703 triệu đồng, tăng 7,5% so với 
cùng kỳ năm 2020. 

Đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, 
các nhà trường hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, kế hoạch năm học 2020-2021. Đồng 
thời, tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học 
2021-2022. Tiếp tục thực hiện cuộc vận 
động “Học tập và làm theo phong cách, 
tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với 
cuộc vận động “Trường học thân thiện, 
học sinh tích cực” không ngừng đổi mới, 
nâng cao chất lượng dạy và học. Công 
tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, 
nghiệp vụ, chính trị, tư tưởng cho đội ngũ 
quản lý giáo viên được tăng cường, nâng 
cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, 
các hội thi, các cuộc thi của giáo viên và 
học sinh. 

Công tác Lao động - Thương binh và 
thực hiện chính sách xã hội luôn được Ủy 

uyết tâm hoàn thành kế 
hoạch phát triển kinh tế
xã hội năm 2022

Năm 2022, đứng trước nhiều 
khó khăn, thách thức do dịch 
Covid-19 vẫn đang diễn biến 

phức tạp, UBND xã Thái Hoà tiếp 
tục chủ động, linh hoạt trong 

công tác chỉ đạo, điều hành thực 
hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Triển khai hiệu quả các Nghị 
quyết của Đảng, Nghị quyết 

HĐND xã phấn đấu đạt và vượt 
chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 
năm 2022, đảm bảo an sinh xã 

hội, từng bước nâng đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân, 

giữ vững an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội. 

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Thái Hòa ngày 2/7/2021.

HOÀNG VŨ-
kỷ cương, kỷ luật công vụ, thái độ phục 
vụ nhân dân đối với cán bộ, công chức”; 
gắn với trách nhiệm của người đứng đầu 
trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC”.

Đặc biệt, bộ phận “Một cửa” xã tiếp 
tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả 
kết quả đối với các lĩnh vực: Lao động, 
Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và 
Môi trường, và lĩnh vực Tư pháp - Hộ 
tịch… các thủ tục hành chính đều 
được cán bộ chuyên môn giải quyết kịp 
thời, nhanh chóng, không có hồ sơ nào 
giải quyết trễ hẹn. 

CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI  
NĂM 2022

Trao đổi về kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và giải pháp thực hiện trong 
năm 2022, ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ 
tịch UBND xã Thái Hoà nhấn mạnh: UBND 
xã Thái Hoà sẽ tập trung thực hiện các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: 
Đảm bảo giá trị sản xuất một số ngành 
chủ yếu tăng từ 8-10% trở lên, trong 
đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 
3-5%; tiểu thủ công nghiệp – xây dựng; 
thương mại - dịch vụ tăng từ 11-13%; 
Thu nhập bình quân đầu người đạt 57 
triệu đồng/người/năm; Tổng diện tích 
gieo cấy hai vụ đạt 1.036ha, trồng cây 
vụ đông, cây rau màu đan xen đạt 60ha. 
Phấn đấu năng xuất lúa đạt trên 12 tấn/
ha. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha 
đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 
155 triệu đồng/ha; Thu ngân sách nhà 
nước phấn đấu vượt 10% trở lên so với 
kế hoạch huyện giao; tiết kiệm chi 10%; 
Tạo việc làm cho 200 lao động; Phấn đấu 
giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí Nông 
thôn mới; Đẩy mạnh cải cách hành chính; 
duy trì áp dụng phần mềm quản lý văn 
bản điện tử; Phấn đấu xây dựng chính 
quyền đạt trong sạch vững mạnh và cơ 
quan đạt cơ quan văn hoá cấp Huyện, 
công đoàn vững mạnh, tập thể lao động 
tiên tiến.v

ban nhân dân xã Thái Hoà quan tâm, chú 
trọng chăm lo cho các đối tượng người 
có công, bảo trợ xã hội đảm bảo chu đáo, 
đầy đủ như: thăm tặng quà nhân dịp Tết 
Nguyên đán, tổ chức các hoạt động tri 
ân, kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ, chi 
trả đúng chế độ, chính sách cho các đối 
tượng, giải quyết chế độ hưởng bảo trợ xã 
hội đúng quy định đảm bảo khách quan, 
công bằng, tăng giảm kịp thời. 

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH

Một trong những điểm sáng tại xã 
Thái Hoà trong thời gian qua chính là 
công tác xây dựng chính quyền và cải 
cách hành chính có những chuyển biến 
mạnh mẽ. Ông Nhữ Văn Thể - Bí thư Đảng 
uỷ xã Thái Hoà cho biết: Lãnh đạo xã đã 
tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đẩy 
mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất 
lượng dịch vụ hành chính; nâng cao đạo 
đức công vụ đối với cán bộ, công chức; 
chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời, 
áp dụng hệ thống quản lý văn bản điều 
hành; duy trì, áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 
9001:2015 trong hoạt động của cơ quan 
hành chính nhà nước. Ứng dụng sử dụng 
phần mềm chữ ký số và sử dụng thư điện 
tử công vụ đối với cán bộ, công chức. Tiếp 
tục thực hiện tốt kế hoạch “tăng cường 

Dự án hạ tầng Khu dân 
cư Nhữ Thị được triển 

khai đồng bộ.
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Xí nghiệp in 
Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc

Sáng 21/2/2022, tại Hà Nội, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính dự phiên cấp cao Diễn đàn 

Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường 
niên với chủ đề “Phục hồi kinh tế và 
phát triển chuỗi cung ứng trong bối 
cảnh bình thường mới”.

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài 
chính Quốc tế (IFC) và Liên minh Diễn 
đàn Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức 
theo hình thức trực tiếp kết hợp trực 
tuyến tại các điểm cầu.

TIN TƯỞNG NỀN KINH 
TẾ VIỆT NAM SẼ TIẾP 
TỤC PHÁT TRIỂN

Quyền Giám đốc Quốc gia cấp cao 
của IFC Amy Luinstra nhấn mạnh những 
kết quả rất tích cực của Việt Nam trong 
năm 2021 khi dịch bệnh diễn biến phức 
tạp, nhất là xuất nhập khẩu tiếp tục tăng 
trưởng mạnh và đạt kỷ lục, xuất siêu gần 
4 tỷ USD, môi trường đầu tư trong nước 
được cải thiện đáng kể, những cam kết 
mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy 
tăng trưởng xanh…

Nêu những thách thức của Việt Nam 
trong năm 2022, bà bày tỏ tin tưởng dưới 
sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam sẽ 
tiếp tục phát triển, nâng cao đáng kể khả 
năng chống chịu, tăng trưởng xanh hơn, 
đổi mới hơn, bao trùm hơn.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Nguyễn Chí Dũng, năm 2021, môi trường 
đầu tư kinh doanh của Việt Nam tiếp tục 
được cải thiện. Trong năm 2021, gần 160 
nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay 
trở lại hoạt động. Tổng vốn đầu tư thực hiện 
toàn xã hội ước đạt trên 2,89 triệu tỷ đồng, 
tăng 3,2% so với năm 2020.

Tuy đây là mức tăng thấp nhất trong 
nhiều năm qua nhưng là kết quả khả 
quan trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn 
biến phức tạp và có những tác động tiêu 
cực tới trong nước và trên thế giới. Thu 
hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục 

hồi, tổng vốn đăng ký đạt trên 31 tỷ USD, 
tăng 9,2% so với năm 2020, cho thấy nhà 
đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào 
kết quả phòng, chống dịch COVID19 của 
Chính phủ, cũng như môi trường đầu tư 
tại Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, điểm lại quá 
trình đổi mới hơn 35 năm qua và thông 
tin khái quát về quá trình phòng chống 
dịch và phát triển kinh tế - xã hội của 
Việt Nam năm 2021, Thủ tướng cho biết, 
những kết quả đạt được là nhờ sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng 
đã linh hoạt, thay đổi tư duy và biện pháp 
phòng chống dịch, chuyển hướng kịp thời 
trong điều kiện khó khăn; sự vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng 
ứng của người dân và cộng đồng doanh 
nghiệp; sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè, đối 
tác quốc tế với tinh thần “đồng cam cộng 
khổ”, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ trân trọng 
cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của bạn bè, 
đối tác quốc tế, các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư với Việt Nam thời gian qua; đồng 
thời chia sẻ với những khó khăn, vướng 
mắc, mất mát, thiệt thòi, hy sinh của các 
doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, 
tổ chức quốc tế do đại dịch trên toàn cầu 
cũng như tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn nhiều khó 
khăn, thách thức như kinh tế vĩ mô ổn 
định chưa vững chắc, lạm phát còn nhiều 
sức ép… Tuy nhiên, Việt Nam đã rút ra 
được nhiều kinh nghiệm quý báu từ bối 
cảnh khó khăn của năm 2021.

Đáng chú ý là tình hình càng khó 
khăn, phức tạp, càng phải giữ vững bản 
lĩnh, đoàn kết, thống nhất, bình tĩnh, 
kiên trì, sáng suốt lựa chọn con đường, 
giải pháp phù hợp, tổ chức thực hiện hiệu 
quả cũng như phải xây dựng nền kinh tế 
độc lập, tự chủ, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm các cân đối lớn, không để đứt gãy các 
chuỗi cung ứng, phối hợp hài hòa, hợp lý, 
hiệu quả chính sách tiền tệ, chính sách tài 
khóa và các chính sách khác.

PHỤC HỒI NHANH, PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

Đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, 
“trách nhiệm với Việt Nam, yêu Việt Nam 
và hiểu Việt Nam”, đánh giá khách quan, 
sát thực tế về những thành tựu, khó khăn, 
vướng mắc của Việt Nam, Thủ tướng nhấn 
mạnh yêu cầu phục hồi nhanh, phát triển 
bền vững.

Theo Thủ tướng, Chương trình phục 
hồi, phát triển kinh tế - xã hội với quy 
mô 350.000 tỷ đồng (khoảng trên 4% 
GDP) sẽ tập trung cho các nhóm nhiệm 

vụ, giải pháp chính như mở cửa nền kinh 
tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, 
phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an sinh 
xã hội, việc làm; hỗ trợ phục hồi doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng vào các dự án 
quan trọng, cấp thiết, có tính lan toả lớn; 
cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Xác định nguồn lực bên trong (gồm 
con người, tài nguyên thiên nhiên và truyền 
thống lịch sử văn hóa) là cơ bản, chiến lược, 
lâu dài, quyết định; nguồn lực bên ngoài 
(hỗ trợ về thể chế, tài chính, công nghệ, 
quản trị và trình độ nguồn nhân lực) là 
quan trọng và đột phá, Việt Nam đang tập 
trung cho 3 khâu đột phá chiến lược về thể 
chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Về thể chế, Việt Nam sẽ tập trung sửa 
đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, nhất là 
các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, cần 
điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về 
cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát 
triển kinh tế-xã hội.

Về hạ tầng, Việt Nam tập trung cho 
hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng 
giao thông, hạ tầng số, hạ tầng ứng 
phó biến đổi khí hậu...

Về đào tạo nguồn nhân lực, Việt Nam 
chuyển mạnh từ chủ yếu trang bị kiến 
thức sang phát triển toàn diện năng lực 
và phẩm chất người học.

Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục xây 
dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc; đẩy mạnh phòng 
chống tiêu cực tham nhũng, làm trong 
sạch bộ máy, giảm phiền hà cho người 
dân và doanh nghiệp.

Khẳng định Việt Nam đang đẩy mạnh 
chuyển đổi số và đẩy mạnh chuyển đổi 
xanh, Thủ tướng cho biết Việt Nam kêu 
gọi bảo đảm công bằng, công lý trong quá 
trình chuyển đổi xanh và mong muốn tiếp 
tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng 
đồng quốc tế về hoàn thiện thể chế, đa 
dạng hóa nguồn vốn, công nghệ xanh, công 
nghệ sạch, quản trị và nguồn nhân lực.v
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Đặc biệt là những năm gần đây, 
công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật đã được thực hiện theo các 

chương trình, kế hoạch cụ thể được Chính 
phủ phê duyệt. Sau khi Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Chỉ thị số 02/1998 về tăng 
cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong 
giai đoạn hiện nay và Quyết định số 
03/1998/QĐ-TTg ngày 7/01/1998 về việc 
ban hành Kế hoạch triển khai công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 
đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối 
hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, công tác phổ biến giáo dục đã có 
những chuyển biến mạnh mẽ.

Sau 5 năm thực hiện, kế hoạch này 
đã thu được những kết quả đáng khích 
lệ. Tiếp nối chương trình này, ngày 
17/01/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 
2003 - 2007. Chương trình này với 4 Đề 
án đang được chỉ đạo tích cực triển khai. 
Đây là những văn bản pháp luật có ý nghĩa 
quan trọng, khẳng định quyết tâm của 
Đảng và Nhà nước ta trong việc đẩy mạnh 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 
làm chuyển biến nhận thức, từng bước 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 
cán bộ, nhân dân, góp phần tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, quản lý xã hội 
bằng pháp luật, phục vụ cho sự nghiệp đổi 
mới đất nước.

Để tiếp tục đưa công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật lên một tầm cao mới, 
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước, xây dựng Nhà nước pháp 
quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 
9/12/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 

số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng trong công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ, nhân dân. Chỉ thị đã 
tạo một bước phát triển mới về nhận thức 
và lãnh đạo công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, thể hiện quyết tâm của Đảng 
và Nhà nước, toàn dân ta trong việc nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật của cán 
bộ, nhân dân. Để triển khai thực hiện Chỉ 
thị này, Chính phủ ban hành Quyết định 
số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 
phê duyệt Chương trình hành động quốc 
gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán 
bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ 
năm 2005 đến năm 2010.

Thực hiện những chủ trương của 
Đảng và Nhà nước về phổ biến giáo dục 

pháp luật nói trên trong những năm 
qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật đã đạt được những kết quả đáng 
ghi nhận sau đây:

Một là, công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật đã có được cơ sở pháp lý vững 
chắc cho việc triển khai các hoạt động, 
đặc biệt là các hoạt động phối hợp của 
các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính 
trị trong hoạt động phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho cán bộ và các tầng lớp nhân 
dân. Hoạt động của Hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp mà 
ngành Tư pháp là nòng cốt đã phát huy 
được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức 
đoàn thể xã hội và toàn dân.

Hai là, các hoạt động phổ biến, giáo 
dục pháp luật dần dần đi vào nề nếp theo 

kế hoạch, chương trình cụ thể với nhiều 
hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp 
với từng nhóm đối tượng được phổ biến, 
giáo dục pháp luật và điều kiện của địa 
bàn thực hiện. Nhiều hoạt động phổ biến, 
giáo dục pháp luật đã được triển khai 
đồng bộ và mạnh mẽ trên nhiều địa bàn, 
nhân dân ngày càng có điều kiện tìm hiểu 
pháp luật.

Ba là, đội ngũ cán bộ làm công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước 
được xây dựng, củng cố. Bên cạnh đội ngũ 
cán bộ chuyên trách của ngành tư pháp, 
đã thu hút được một lực lượng đông đảo 
báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác 
viên tham gia.

Bốn là, các hình thức phổ biến, giáo 
dục pháp luật ngày càng phong phú, đa 

dạng và thiết thực với người dân hơn như: 
Tuyên truyền miệng; biên soạn tài liệu 
phổ thông dưới dạng hỏi đáp pháp luật, 
tình huống pháp luật; đưa pháp luật vào 
giảng dạy trong trường học; tuyên truyền 
pháp luật trên các phương tiện thông tin 
đại chúng; xây dựng câu lạc bộ pháp luật; 
tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, cơ 
quan, doanh nghiệp, trường học; thi tìm 
hiểu pháp luật; tuyên truyền pháp luật 
thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở, 
thông qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp 
lý, thông qua các phiên toà xét xử công 
khai, lưu động... đã và đang được triển 
khai mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đạt được đó, hoạt động phổ biến, giáo 
dục pháp luật có lúc vẫn còn mang tính 
thời sự, nặng về phong trào; việc phổ biến 
hiện nay mới chỉ tập trung vào các luật và 
pháp lệnh, chưa thực sự chú trọng vào các 
văn bản hướng dẫn thi hành; có hình thức 
phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn chưa 
được triển khai nhiều trên thực tế như 
tổ chức các phiên toà xét xử lưu động kết 
hợp với phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
nhân dân; các hình thức phổ biến, giáo 
dục pháp luật hiện đại chưa được sử dụng 
triệt để, đặc biệt là việc ứng dụng một 
cách có hiệu quả công nghệ thông tin vào 
hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Lực lượng thực hiện công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, đặc biệt là ở cơ sở còn 
thiếu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
còn hạn chế và chưa đồng đều. Bên cạnh 
đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
còn gặp nhiều khó khăn do những hạn 
chế của hệ thống pháp luật như: Các văn 
bản pháp luật còn thiếu cụ thể, rõ ràng, 
còn có sự trùng lặp, chồng chéo thậm chí 
mâu thuẫn nhau; nhiều văn bản thiếu 

Đẩy mạnh
công tác phổ biến giáo dục pháp luật 
trong tình hình mới PGS.TS. NGUYỄN TẤT VIỄN - Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật -

Trong quá trình đổi mới, nhận thấy rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều biện pháp nhằm 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại  
TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
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tính khả thi; tính ổn định của hệ thống 
pháp luật chưa cao. Mặt khác, tình trạng 
văn bản của nhà nước cấp trên đã ban 
hành nhưng vẫn phải chờ văn bản hướng 
dẫn của cơ quan nhà nước cấp dưới vẫn 
còn, làm cho pháp luật không đi ngay 
vào cuộc sống. Tình trạng Luật, Pháp lệnh 
phải chờ Thông tư là một thực tế làm cho 
pháp luật chậm đi vào cuộc sống, công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật chậm trễ, 
khó triển khai. Kinh phí phục vụ cho công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đáp 
ứng được yêu cầu của công việc.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn 
nữa hiệu quả của công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, ngoài việc thực hiện các 
biện pháp đổi mới nội dung, hình thức, 
biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, 
củng cố, tăng cường đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật, kiện toàn Hội 
đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, theo chúng tôi, cần quan 
tâm đến một số vấn đề sau:

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật - 
tạo môi trường thuận lợi để pháp luật đi 
vào cuộc sống.

Một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, 
minh bạch, ít lỗ hổng, không chồng chéo, 
mâu thuẫn sẽ tự mình có sức mạnh để đi 
vào cuộc sống, được xã hội chấp nhận, 
thừa nhận và tuân thủ.

Sau gần 20 năm đổi mới, chúng ta đã 
có một hệ thống pháp luật tương đối đầy 
đủ, điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực quan 
trọng của đời sống xã hội. Nếu so với thời 
gian 40 năm trước đó (1945-1985), thì 
trong gần 20 năm qua, số văn bản luật và 
pháp lệnh lớn hơn 40 năm cộng lại. Pháp 
luật đã không ngừng được phát triển và 
hoàn thiện, thể chế hoá kịp thời các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
góp phần vào việc ổn định xã hội, tăng 
trưởng kinh tế và quan trọng nhất là tạo 
tiền đề cho việc xây dựng nhà nước quản 
lý bằng pháp luật. Tuy vậy, hệ thống pháp 
luật hiện hành còn nhiều hạn chế và chính 
sự hạn chế này làm giảm hiệu lực của pháp 
luật trong cuộc sống, ảnh hưởng đến khâu 
thực thi pháp luật. Các văn bản pháp luật 
đều có khiếm khuyết chung như: Thiếu cụ 
thể, rõ ràng; trùng lặp chồng chéo, thậm 
chí mâu thuẫn nhau; nhiều văn bản thiếu 
tính khả thi; tính ổn định của hệ thống 
quy phạm còn yếu. Đã vậy, trong một thời 
gian dài, công tác rà soát, hệ thống hoá 
văn bản quy phạm pháp luật chưa được 
chú trọng, do đó, trong thực tế có tình 
trạng khó phân biệt văn bản nào còn hiệu 
lực, văn bản nào hết hiệu lực. Hệ thống 

pháp luật như vậy làm cho ngay cả những 
cán bộ, công chức có trách nhiệm thực 
thi pháp luật cũng gặp khó khăn. Do đó, 
một hệ thống pháp luật muốn phát huy 
tác dụng tốt trong cuộc sống, thì phải 
đảm bảo các yếu tố đồng bộ, thống nhất, 
khả thi, công khai, minh bạch theo đúng 
tinh thần của chiến lược xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến 
năm 2010, định hướng đến năm 2020.

2. Cần tiếp tục tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật theo hướng làm 
thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của nhân 
dân đối với pháp luật.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật cần có sự 
tìm hiểu về thái độ của người dân đối 
với pháp luật, họ hiểu pháp luật như thế 
nào? Pháp luật có vai trò gì trong cuộc 
sống của họ?... Có thể nói, phần lớn người 
dân thường cho rằng “pháp luật” là những 
mệnh lệnh mà người ta cần phải tuân thủ, 
là hình phạt, là trừng trị… người khác thì 
cho rằng, pháp luật chỉ là để giải quyết các 
tranh chấp. Người dân thường chỉ quan 
tâm tới pháp luật khi bản thân họ phải 
rơi vào tình thế sự việc miễn cưỡng, lợi ích 
bị xâm hại… dính líu tới pháp luật (kiện 
cáo, tranh chấp, bị phạt, bị cưỡng chế…). 
Bởi vậy, khi tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật cần giải thích, phân tích 
cho người dân hiểu được rằng pháp luật 
không chỉ bao gồm các quy định cưỡng 
chế, thực thi pháp luật, biện pháp giải 
quyết tranh chấp. Pháp luật còn bao gồm 

các quy định bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của công dân, khuyến khích sự giao 
dịch lành mạnh giữa các thành viên trong 
xã hội vì sự phát triển và bảo đảm trật 
tự ổn định. Pháp luật là một môi trường 
thuận lợi tạo điều kiện cho con người giao 
dịch với nhau trong các lĩnh vực của đời 
sống xã hội, đảm bảo cho các thành viên 
trong xã hội phụ thuộc và gắn bó với nhau 
một cách hợp lý. Pháp luật hôn nhân đảm 
bảo cho quan hệ vợ - chồng về tài sản, con 
cái, … rõ ràng và ổn định; pháp luật về 
sở hữu là sự thừa nhận của xã hội đối với 
những quyền cơ bản của mỗi con người về 
quyền sở hữu;… pháp luật về kinh doanh 
là một môi trường pháp lý phát huy sự 
sáng tạo và bản lĩnh làm giàu chính đáng 
của các nhà doanh nghiệp, thúc đẩy sự 
phát triển của cá nhân làm giàu cho mình 
và cho đất nước.

3. Tăng cường hơn nữa quyền tham 
gia đóng góp ý kiến của nhân dân vào các 
dự án luật.

Việc tham gia đóng góp ý kiến của 
nhân dân vào dự án luật có tác dụng 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật rất lớn và có hiệu quả. Thông qua lấy 
ý kiến vào quá trình xây dựng, ban hành 
và thực thi pháp luật có tác dụng tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 
người dân nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật, bồi dưỡng tình cảm, ý thức 
về trách nhiệm pháp lý và khả năng tiến 
hành các hành vi pháp lý đúng đắn, chính 
xác. Đồng thời, qua hoạt động này, sẽ 

giúp cho nhân dân nâng cao ý thức pháp 
luật. Như vậy, mọi người sẽ hiểu được về 
giá trị xã hội và pháp luật. Có thể nói, thái 
độ chấp hành hay không chấp hành của 
người dân đối với pháp luật là kết quả của 
sự am hiểu pháp luật. Mặt khác cũng thấy 
rằng con người chấp hành pháp luật một 
cách tự giác, nghiêm chỉnh một khi họ có 
thái độ đúng đắn đối với pháp luật.

4. Cung cấp đầy đủ, có hệ thống 
thông tin pháp luật trong từng lĩnh vực để 
phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật.

- Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả 
các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật 
truyền thống, cần quan tâm khai thác có 
hiệu quả các văn bản pháp luật cập nhật, 
lưu trữ trên mạng tin học diện rộng của 
Chính phủ, mạng Internet. Xây dựng và 
đưa vào sử dụng rộng rãi các cơ sở dữ liệu 
pháp luật điện tử; tiếp tục củng cố và phát 
triển các hệ thống thông tin pháp luật 
phù hợp tại các cơ quan nhà nước, các tổ 
chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

- Nâng cao khả năng hợp tác giữa các 
cơ quan, tổ chức làm công tác thông tin 
pháp luật tạo thành mạng lưới thông tin 
pháp luật thống nhất từ Trung ương đến 
địa phương thực hiện việc tổ chức, quản lý 
và cung cấp thông tin pháp luật.

- Hình thành các cơ quan đầu mối làm 
nhiệm vụ cung cấp thông tin pháp luật 
Việt Nam phục vụ nhu cầu trong nước, 
trong khu vực và thế giới phù hợp với 

những cam kết quốc tế của Việt Nam về 
minh bạch hoá pháp luật, trao đổi thông 
tin pháp luật…

5. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật và hướng dẫn áp dụng pháp luật.

Trong các hoạt động, các quyết định 
thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và 
thẩm quyền của mình, các cơ quan nhà 
nước mà trực tiếp là các cán bộ, công chức 
nhà nước là người tổ chức thực hiện các 
quy định pháp luật, xử lý vi phạm pháp 
luật đồng thời, thông qua thực thi công 
vụ kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
nhằm giúp cho đối tượng được áp dụng 
pháp luật hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của 
các quy định pháp luật được áp dụng hoặc 
các quy định có liên quan, hiểu và ý thức 
được về quyền và nghĩa vụ pháp lý của 
mình, từ đó tự nguyện chấp hành nghiêm 
túc các quyết định áp dụng pháp luật nói 
riêng và chấp hành pháp luật nói chung, 
hình thành niềm tin pháp luật, nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật.

6. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật với trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật 
và hoà giải ở cơ sở.

Phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp 
pháp lý, tư vấn pháp luật và hoà giải ở cơ 
sở có mối quan hệ mật thiết trong việc xây 
dựng ý thức pháp luật, tăng cường sự hiểu 
biết pháp luật, khuyến khích thói quen 
ứng xử xã hội bằng pháp luật trong nhân 
dân. Để nâng cao hiệu quả, phát huy thế 
mạnh của các hình thức trên, chúng ta cần 
đưa yêu cầu thực hiện phổ biến, giáo dục 
pháp luật khi tiến hành trợ giúp pháp lý, 
tư vấn pháp luật vào Quy chế hoạt động 
của các đoàn luật sư, Trung tâm tư vấn, 
Trợ giúp pháp lý. Hình thành trách nhiệm 
tự giác thực hiện phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho đối tượng, cho khách hàng khi 
trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; nâng 
cao chất lượng, hiệu quả và mở rộng đối 
tượng, phạm vi hoạt động trợ giúp pháp 
lý lưu động để đảm bảo mọi người dân 
đều có khả năng được hưởng dịch vụ này 
khi cần thiết.

Đồng thời, khai thác và phát huy tác 
dụng, hiệu quả của hình thức trợ giúp 
pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật, hoà 
giải cơ sở khi thực hiện phổ biến, giáo 
dục pháp luật. Thực hiện giải thích, hướng 
dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật liên 
quan đến từng vụ việc cụ thể đang trợ 
giúp, tư vấn cho đối tượng, giúp họ nâng 
cao hiểu biết pháp luật, tự điều chỉnh 
hành vi xử sự phù hợp với quy định của 
pháp luật, tự bảo vệ được quyền và lợi ích 
hợp pháp của mình.v

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 32 - CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa IX)  
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do  

Thành ủy Hà Nội tổ chức.
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Phó Thủ tướng Thường 
trực Chính phủ Phạm 
Bình Minh đã ký Quyết 
định số 1739/QĐ-TTg phê 
duyệt 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” (gọi tắt là Đề án).

Đề án được triển khai thực hiện từ 
năm 2021 đến hết năm 2027 tại 
thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, 

sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng 
đồng dân cư khác, các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đóng tại xã, 
phường, thị trấn, cơ sở sản xuất tại các khu 
công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước, 
các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm 
giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo 
dưỡng do Bộ Công an quản lý (địa bàn cơ 
sở). Trong đó, ưu tiên thực hiện tại các địa 
bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào 
dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức 
tạp về an ninh, trật tự (ANTT)… 

Mục tiêu chung của Đề án nhằm tạo 
chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong 
nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm 
hiểu pháp luật của quần chúng nhân dân 
tại các địa bàn cơ sở; nâng cao nhận thức 
về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật gắn với vận động quần 
chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại 
cơ sở của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công 
an nhân dân (CAND) và cả hệ thống chính 

trị các cấp; đổi mới nội dung, hình thức, 
phương pháp thực hiện công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động 
quần chúng nhân dân chấp hành pháp 
luật tại cơ sở, góp phần tăng cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiệu quả 
phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các 
hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu 
hiểu biết pháp luật.

Đề án phấn đấu 100% quy định của 
pháp luật về ANTT liên quan trực tiếp đến 
quyền, nghĩa vụ của công dân như: Các 
quy định pháp luật về hình sự; dân sự; thi 
hành án; xử lý vi phạm hành chính; cư trú; 
đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm 
trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống 
ma túy và tệ nạn xã hội... được thông tin 
kịp thời đến quần chúng nhân dân bằng 
hình thức phù hợp (trừ những quy định 
thuộc bí mật Nhà nước), đưa pháp luật về 
ANTT vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả 
công tác vận động quần chúng nhân dân 
chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Bảo đảm từ 90 - 100% đối tượng đặc 

thù ở cơ sở thuộc phạm vi quản lý, giáo 
dục của lực lượng CAND được phổ biến các 
quy định pháp luật có liên quan đến quá 
trình giáo dục, cải tạo, quản lý đối tượng. 
Hằng năm, Công an các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương phải lựa chọn, xây 
dựng ít nhất 01 mô hình phổ biến, giáo 
dục pháp luật gắn với vận động quần 
chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại 
cơ sở, tập trung vào những điểm nghẽn 
lớn, những hạn chế, vướng mắc, bất cập 
để ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện.

Định kỳ hằng năm tổ chức tập huấn 
nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục 
pháp luật và các văn bản quy phạm pháp 
luật mới ban hành có liên quan đến ANTT 
cho chủ thể thực hiện Đề án. Phấn đấu 
80% đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND thực 
hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật tại cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng 
về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đáp 
ứng yêu cầu công tác công an trong tình 
hình mới.

Xây dựng và duy trì quan hệ phối hợp 

chặt chẽ giữa lực lượng CAND ở cơ sở với 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
trong triển khai thực hiện công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động 
quần chúng nhân dân chấp hành pháp 
luật tại cơ sở.

Đề án khuyến khích, huy động các 
đoàn thể, nhà trường, gia đình, tổ chức, 
cá nhân, người có uy tín trong cộng đồng, 
tổ chức tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ 
pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên 
ngành luật tham gia tích cực, thường 
xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật tại 
cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, huy động các 
nguồn kinh phí hỗ trợ tự nguyện từ các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của 
pháp luật, vừa phục vụ công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật tại cơ sở, vừa bảo đảm 
yêu cầu công tác vận động quần chúng 
của lực lượng CAND.

Đề án phấn đấu 90% Công an xã, 
phường, thị trấn ứng dụng công nghệ 
thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp 
luật bằng các hình thức phù hợp với yêu 

cầu công tác công an trên địa bàn và theo 
quy định của pháp luật.

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án sẽ 
triển khai các giải pháp cụ thể như: Nâng 
cao nhận thức, phát huy vai trò, trách 
nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công 
an các cấp trong phổ biến, giáo dục pháp 
luật gắn với vận động quần chúng nhân 
dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; hoàn 
thiện chính sách, pháp luật có liên quan 
đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
và công tác vận động quần chúng thuộc 
phạm vi của Đề án; tổ chức điều tra, khảo 
sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp 
luật của từng nhóm đối tượng, địa bàn, 
lĩnh vực tại các thời điểm khác nhau; tổ 
chức triển khai công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật toàn diện, rộng khắp đến 
mọi đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, có trọng 
tâm, trọng điểm…

Đề án đổi mới nội dung, hình thức 
phổ biến, giáo dục pháp luật của lực 
lượng CAND ở cơ sở theo hướng lấy người 
dân làm trung tâm và phù hợp với đặc 
điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng, 
địa bàn, lĩnh vực, thích ứng với các tình 
huống đặc biệt phát sinh trong thực tế 
nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật cho quần 
chúng nhân dân; tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin, sử dụng các phương 
tiện thông tin đại chúng trong công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đồng thời, triển khai xây dựng và 
nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, 
giáo dục pháp luật gắn với vận động quần 
chúng nhân dân chấp hành pháp luật, 
hướng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 
luật về cơ sở; tăng cường công tác phối 
hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong triển 
khai các hoạt động phổ biến, giáo dục 
pháp luật của Đề án…v

“Nâng cao hiệu quả 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”

Đề án

Công an huyện Cẩm Xuyên tuyên truyền pháp luật cho học sinh.

THANH HUYỀN -
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Những năm qua, Đảng, Nhà nước, 
Quốc hội và các ngành, các cấp 
đẩy mạnh việc đề ra chủ trương, 

xây dựng, bổ sung, sửa đổi và triển khai 
các văn bản pháp luật, từng bước hoàn 
thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu 
cầu đổi mới và phát triển của đất nước. Để 
pháp luật đi vào cuộc sống nhanh, kịp thời 
và hiệu quả, đòi hỏi công tác triển khai, 
tuyên truyền, phổ biến phải được thực 
hiện một cách bài bản, linh hoạt, phù hợp 
với tình hình và từng đối tượng tiếp cận. 
Trong các hình thức tuyên truyền pháp 
luật thời gian qua, các ngành, đơn vị cần 
quan tâm, chú trọng đối với các hình thức 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật sau đây:

MỞ CÁC LỚP TẬP HUẤN
Đây là hình thức “truyền thống” được 

thực hiện thường xuyên trong thời gian 
qua. Nội dung tập huấn có thể là một văn 
bản pháp luật quan trọng kèm theo văn 
bản hướng dẫn thi hành hoặc nhiều văn 
bản pháp luật độc lập. Những văn bản 
pháp luật này có thể là văn bản mới ban 
hành, hoặc được tuyên truyền, phổ biến, 
hướng dẫn sâu hơn vào một nội dung, 
vấn đề đang thực hiện. Học viên của lớp 
tập huấn là những báo cáo viên, biên tập 
viên, phóng viên, cán bộ thi hành pháp 
luật, cán bộ quản lý trong lĩnh vực văn 
bản điều chỉnh.

Trong các buổi tập huấn, giảng viên 
không chỉ giới thiệu về các nội dung cơ 
bản của văn bản mà phải đi sâu vào những 
vấn đề liên quan đến nghiệp vụ: có thể về 
thẩm quyền của các chủ thể, các biện pháp 
quản lý, thủ tục tiến hành các công việc... 
Về phương pháp tập huấn cần chú trọng 
đổi mới để tạo sự thu hút, tránh sự nhàm 
chán; kết hợp phương pháp truyền thống 
và phương pháp hiện đại, lấy người học là 
trung tâm, áp dụng phương pháp tích cực, 
mọi người cùng tham gia, có sự trao đổi 

qua lại giữa học viên và giảng viên, phát 
huy tính chủ động, tích cực tham gia của 
học viên, giảng viên chỉ là người hướng 
dẫn, định hướng cho học viên vừa học 
lý thuyết vừa thực hành; kết hợp với các 
phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, băng 
hình để buổi tập huấn sinh động, người 
học dễ tiếp thu, thuộc bài ngay tại lớp và 
biết vận dụng thành thạo trong thực tiễn.

NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ 
VỀ PHÁP LUẬT

Đây là hình thức tuyên truyền pháp 
luật chuyên sâu, tập trung vào một lĩnh 
vực, vấn đề quan trọng; có thể về lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quản 
lý... gắn với một số chế định, ngành luật.

Thường thì một buổi nói chuyện 
chuyên đề không chỉ trong phạm vi pháp 
luật, trong khuôn khổ một vấn đề khép 
kín mà mở ra nhiều lĩnh vực có liên quan, 
nhiều hướng suy nghĩ. Đối tượng tham gia 
buổi nói chuyện chuyên đề thường là báo 
cáo viên pháp luật, cán bộ nghiên cứu, 
cán bộ xây dựng pháp luật, cán bộ tuyên 
truyền pháp luật, hòa giải viên, thành 
viên các Câu lạc bộ pháp luật... Khi tổ chức 
một buổi nói chuyện chuyên đề pháp luật 

thường gắn vào các sự kiện chính trị, thời 
sự... tạo nên sự sinh động người nghe dễ 
tiếp thu.

LỒNG GHÉP VIỆC TUYÊN 
TRUYỀN PHÁP LUẬT  
VÀO MỘT BUỔI HỌP

Hình thức này được thực hiện rất 
phổ biến. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, 
địa phương chọn hình thức này để thực 
hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho cán bộ, công chức, người 
lao động tại cơ quan, đơn vị, người dân ở 
ấp, khóm tại địa phương... Do đối tượng 
dự buổi họp rất đa dạng, cho nên tùy 
từng đối tượng mà người tuyên truyền 
lựa chọn nội dung pháp luật để lồng 
ghép cho phù hợp. Nội dung pháp luật 
được truyền tải có thể trên cơ sở kế hoạch 
của cấp trên hoặc có thể do cán bộ tuyên 
truyền đề xuất trên cơ sở tình hình chính 
trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Khi lồng ghép tuyên truyền pháp luật 
và cuộc họp, điểm quan trọng bậc nhất là 
cách lựa chọn và đặt vấn đề sao cho người 
nghe thấy rằng vì sự quan trọng và cấp 
thiết của việc tuyên truyền văn bản pháp 

luật lồng ghép vào hội nghị. Một việc 
quan trọng nữa là xác định thời điểm, bối 
cảnh để phổ biến pháp luật sao cho hợp 
lý nhất để người nghe dễ tiếp thu và tạo 
không khí thoải mái cho người nghe. Qua 
đó, việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật 
vào cuộc họp sẽ đạt được hiệu quả cao 
hơn.

TUYÊN TRUYỀN  
MIỆNG CÁ BIỆT

Nếu làm tốt hình thức này thì sẽ mang 
lại hiệu quả rất cao. Vì người nghe thường 
ít và có sự tập trung để lắng nghe (thường 
là có một hoặc vài ba người). Hình thức 
tuyên truyền này được sử dụng trong 
trường hợp người thừa hành pháp luật 
làm việc với đối tượng của mình; người tư 
vấn pháp luật hướng dẫn, giải thích cho 
người được tư vấn; cán bộ trợ giúp pháp lý 
hướng dẫn, trợ giúp pháp luật cho người 
được trợ giúp...

Đối với tuyên truyền cá biệt, người nói 
thường ở vị trí “có lợi” đối với người nghe. 
Để hiệu quả, người nói phải xem xét từng 
đối tượng mà có biện pháp tuyên truyền 
thích hợp; tìm hiểu sâu hoàn cảnh, truyền 
thống của gia đình họ, vận dụng đạo lý, 

phong tục, tập quán, mục đích, ý nghĩa 
của các quy phạm pháp luật để giải thích, 
thuyết phục họ.

Để buổi tuyên truyền cá biệt đạt kết 
quả, cán bộ làm công tác tuyên truyền 
pháp luật cần chuẩn bị tốt các nội dung 
như: Các quy định pháp luật liên quan đến 
sự việc của đương sự; Dự kiến tình huống, 
câu hỏi mà đương sự có thể hỏi, chất vấn; 
Phong tục, tập quán ở địa phương, đạo lý 
và những kiến thức xã hội có thể phải vận 
dụng; Tìm hiểu về nhân thân đương sự 
như: sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp 
luật của đương sự trước đây; điều kiện, 
hoàn cảnh, truyền thống gia đình, nguyện 
vọng... của họ.

Khi tuyên truyền đòi hỏi phải vận 
dụng kỹ năng truyền đạt hết sức tinh tế, 
thuyết phục. Người nói, phải là người tâm 
lý và có kinh nghiệm. Điều quan trọng 
nhất là người nói phải tạo được lòng tin, 
sự tôn trọng của người nghe; làm sao để 
người nghe tin rằng vận dụng pháp luật 
vào điều kiện, hoàn cảnh này là hoàn toàn 
chính xác. Để đạt được mục đích, yêu cầu 
này, người nói không những phải am hiểu 
pháp luật, hiểu biết đời sống xã hội, mà 
phải có sự cảm thông sâu sắc với cuộc 
sống của đối tượng. Đôi khi, trong quá 
trình tuyên truyền cá biệt người nói cần 
phải tâm sự chân tình, chia sẻ với người 
nghe về hoàn cảnh của họ; có những lời 
khuyên, động viên một cách chân thành, 
tình cảm để tạo sự tin tưởng, yêu mến của 
người nghe với mình. Đó là những yếu tố 
cơ bản để thuyết phục đối tượng.

Với những phương thức được nêu 
trên, các ngành, các cấp cần quan tâm chú 
trọng. Trong thực hiện phải luôn đổi mới, 
linh động, đảm bảo sự phù hợp với từng 
đối tượng; để góp phần đẩy nhanh công 
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật đến với mọi người trong xã hội.v

linh hoạt một số phương thức trong tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong tình hình mới

Cần vận dụng

Lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại thị trấn Thới Bình, tỉnh Cà Mau năm 2020.

THANH TÒNG -
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Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai 
nghiêm túc các quan điểm, mục 
tiêu, nhiệm vụ của Đề án phù 

hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở và 
đặc thù của các nhóm đối tượng để Đề 
án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu 
quả, phấn đấu đến năm 2027 cơ bản 
đạt được các mục tiêu của Đề án. Đồng 
thời, đặt mục tiêu đẩy mạnh, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) gắn với công tác vận động 
quần chúng nhân dân chấp hành pháp 
luật tại cơ sở, góp phần thực hiện có 
hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg 
ngày 6-10-2020 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết 
luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 của 
Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 
cuờng sự lãnh đạo của Đảng trong 
công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Theo đó, UBND thành phố giao 
Công an thành phố chủ trì xây dựng, 
ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai 
thực hiện Đề án; kiểm tra, đánh giá, 
sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án. 
Đồng thời, cùng với Sở Tư pháp chủ 
trì tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá 
nhu cầu thông tin về pháp luật của các 
đối tượng thông qua báo cáo, đánh giá 
quá trình thực hiện công tác PBGDPL 
của các sở, ban, ngành, địa phương 
liên quan; tổ chức hội thảo khoa học 
lấy ý kiến chuyên gia, các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan; phiếu điều 
tra, khảo sát; khảo sát trực tuyến.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì 
rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc 
ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm 
quyền các quy định có liên quan đến 
công tác PBGDPL thuộc phạm vi của Đề 
án; 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

UBND thành phố cũng yêu cầu 
Công an thành phố tăng cường đổi 
mới nội dung, đa dạng hóa các hình 
thức PBGDPL cho phù hợp vói từng 
nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, 
lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào 4 nội 
dung chính: (1) Quyền và nghĩa vụ cơ 
bản của công dân; (2) Quy định của 
pháp luật về an ninh, trật tự, trong 
đó chú trọng tuyên truyền, PBGDPL 
về: thi hành án hình sự; xử lý vi phạm 
hành chính; bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông; phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ; phòng, chống ma túy 
và tệ nạn xã hội; quản lý cư trú; căn 
cước công dân; đăng ký, quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ; ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện về an ninh, trật tự; tín ngưỡng, 
tôn giáo; đất đai, biên giới, chủ quyền 
biển, đảo; quản lý xuất nhập cảnh; an 
ninh mạng; phòng, chống dịch bệnh 
và quy định liên quan đến tái hòa 
nhập cộng đồng...; (3)Ý thức tôn trọng, 
bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp 
hành pháp luật; gương người tốt việc 
tốt trong thực hiện pháp luật; gương 
người lầm lỡ thành công tái hòa nhập 
cộng đồng; (4)Tình hình tội phạm, vi 
phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn; 
hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật 
gây ra; các chế tài xử lý đối với hành vi 
vi phạm; trách nhiệm của quần chúng 
nhân dân trong giúp đỡ, hỗ trợ và 
tham gia đẩu tranh phòng, chống tội 
phạm, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra 
một số nhiệm vụ như: xây dựng, học 
tập và nhân rộng các mô hình điểm 
về PBGDPL cho các đối tượng của Đề 
án; biên soạn tài liệu pháp luật, tài 
liệu nghiệp vụ PBGDPL phục vụ công 

tác tuyên truyền, PBGDPL thuộc phạm 
vi của Đề án; tăng cường sử dụng các 
phương tiện thông tin đại chúng, 
ứng dụng công nghệ thông tin 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; rà soát nhu cầu 
về trang bị, cơ sở vật chất phục vụ thực 
hiện Đe án, đảm bảo đầu tư có trọng 
điểm, tiết kiệm, hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, 
huyện có nhiệm vụ 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 LHPN thành 
phố; các sở, ban, ngành, UBND các 
quận, huyện trong phạm vi chức năng, 
quyền hạn cùa mình và nhiệm vụ được 
giao tại Kế hoạch, ban hành Kế hoạch tổ 
chức triển khai thực hiện nghiêm túc, 
đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề 
ra. Hằng năm, xây dựng Kế hoạch thực 
hiện Đề án, chủ động, sáng tạo trong 
việc đề ra các nội dung triển khai, và báo 
cáo kết quả về UBND thành phố thông 
qua Công an thành phố.

Căn cứ quy định về công tác thi 
đua, khen thường, Công an thành phố 
chủ trì, phối họp 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 cho các 
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong triển khai thực hiện Đề án vào 
thời gian sơ kết (năm 2024), tổng kết 
(năm 2027) thực hiện Đề án.v

hân rộng
các mô hình điểm 

về phổ biến giáo dục 
pháp luật cho các đối 

tượng của Đề án

Hội nông dân thành phố Đà Nẵng tập huấn tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật về bầu cử.

 THÁI BÌNH-

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng ban 
hành Kế hoạch số 222/KH-UBND 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, với lực 
lượng nồng cốt là Công an thành phố và  

sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, 
ngành, địa phương.
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Văn phòng HĐND, UBND 
huyện,Thanh tra huyện, Phòng 
Tư pháp thường xuyên phối hợp 

với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập 
huấn công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo; Luật phòng chống 
tham nhũng; phổ biến, quán triệt một 
số nội dung của Bộ Luật Lao động; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương, Luật cán 
bộ, công chức và Luật viên chức, Luật 
ban hành văn bản quản lý pháp luật; 
Luật thanh niên; Luật hòa giải đối thoại 
tại tòa án, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 
HĐND các cấp...

Trong năm 2021, Phòng Tư pháp 
huyện đã phối hợp với UBND xã Huy 
Tường, Tường Hạ, Sập Xa, Huy Thượng, 
Suối Tọ tổ chức Hội nghị tập huấn công 
tác phổ biến giáo dục pháp luật, nghiệp 
vụ cho hòa giải viên cơ sở và trực tiếp 
phổ biến, quán triệt các quy định của 
pháp luật tại các cơ sở bản với tổng số 
11 hội nghị, 651 đại biểu tham dự. Công 
an huyện tổ chức tuyên truyền cho cán 
bộ, chiến sỹ, giáo viên, học sinh, nhân 
dân, người đang chấp hành hình phạt 
tù, cải tạo không giam giữ, người được 
miễn chấp hành hình phạt tù; người bị 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị 
trấn, người mới ra tù tái hòa nhập cộng 
đồng với tổng số 180 buổi, 27.194 người 
nghe về các nội dung Luật giao thông 
đường bộ, các quy định của pháp luật 
hình Sự, hành chính, Luật căn cước 
công dân, Luật tố tụng hình Sự, công 
tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 và 
nhiều văn bản pháp luật khác. Hạt kiểm 
lâm Phù Yên, Hạt Kiểm lâm Tà Xùa đã 
lồng ghép tuyên truyền phổ biến Luật 
Lâm nghiệp; Luật xử phạt vi phạm hành 
chính; Nghị định số 35/NĐ-CP quy định 
xử phạt hành chính trong lĩnh vực Lâm 
nghiệp và một số văn bản pháp luật liên 
quan với tổng số 41 buổi, 3.177 người 
dự nghe.

ẩy mạnh công tác 
phổ biến, giáo dục

pháp luật

HUYỆN PHÙ YÊN (SƠN LA):

Bộ Tài chính đã ban hành 
Thông tư số 01/2022/TT-
BTC quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử dụng nguồn 
nước do cơ quan trung ương thực 
hiện, áp dụng từ ngày 25/2/2022.

Thông tư quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng 
nguồn nước do cơ quan trung 
ương thực hiện thẩm định gồm: 
Phí thẩm định đề án, báo cáo 
thăm dò đánh giá trữ lượng, khai 
thác, sử dụng nước dưới đất; phí 
thẩm định hồ sơ, điều kiện hành 
nghề khoan nước dưới đất; phí 
thẩm định đề án khai thác, sử 
dụng nước mặt, nước biển.

Theo đó, phí thẩm định đề 
án thăm dò nước dưới đất có mức 
từ 7,6 triệu đồng/hồ sơ đến 16,4 
triệu đồng/hồ sơ, áp dụng đối 
với đề án thăm dò có lưu lượng 
nước từ 3.000 m3/ngày đêm đến 
30.000m3/ngày đêm, tùy theo số 
lưu lượng nước.

Phí thẩm định báo cáo kết 
quả thăm dò đánh giá trữ lượng 
nước dưới đất có mức thu từ 9,4 
triệu đồng/hồ sơ đến 17 triệu 
đồng/hồ sơ áp dụng đối với báo 
cáo kết quả thăm dò có lưu lượng 
nước từ 3.000 m3/ngày đêm đến 
trên 30.000 m3/ngày đêm.

Phí thẩm định hồ sơ, điều 
kiện hành nghề khoan nước dưới 
đất quy mô lớn là 3 triệu đồng. 
Phí thẩm định đề án khai thác, sử 
dụng nước mặt và phí thẩm định 
đề án khai thác, sử dụng nước 

biển được quy định từ 12,8 triệu 
đồng/hồ sơ đến 28,8 triệu đồng/
hồ sơ.

Phí thẩm định đề án, báo cáo 
đối với trường hợp đề nghị gia 
hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại 
do chuyển nhượng giấy phép khai 
thác, sử dụng nước dưới đất, nước 
mặt có mức thu bằng 50% mức 
thu nêu trên. Phí thẩm định đề 
án, báo cáo đối với trường hợp 
đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy 
phép thăm dò nước dưới đất; 
thẩm định hồ sơ, điều kiện trong 
trường hợp gia hạn, điều chỉnh 
giấy phép hành nghề khoan nước 
dưới đất có mức thu bằng 30% 
mức thu trên.

Cục Quản lý tài nguyên nước 
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 
trường là tổ chức thu phí quy định 
tại Thông tư này.

Tổ chức thu phí phải nộp 
100% tiền phí thu được vào ngân 
sách nhà nước. Nguồn chi phí 
trang trải cho hoạt động thẩm 
định, thu phí do ngân sách nhà 
nước bố trí trong dự toán của tổ 
chức thu theo chế độ, định mức 
chi ngân sách nhà nước theo quy 
định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí 
được khoán chi phí hoạt động từ 
nguồn thu phí được trích để lại 
50% trên tổng số tiền phí thẩm 
định thực thu được để chi cho 
hoạt động thẩm định, thu phí và 
nộp 50% vào ngân sách nhà nước.

Thông tư số 01/2022/TT-BTC 
có hiệu lực kể từ ngày 25/2/2022.

 TRẦN CHÂN

PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN 
THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT 
TỪ 7,6 TRIỆU ĐỒNG/HỒ SƠ

Phí thẩm 
định đề án 
khai thác, 
sử dụng 
nước mặt 
từ 12,8 
triệu đồng/
hồ sơ đến 
28,8 triệu 
đồng/hồ sơ.

Hội nghị tổng 
kết Đề án 

“Tăng cường 
phổ biến 

GDPL cho 
cán bộ, nhân 

dân vùng 
biên giới, hải 

đảo, giai đoạn 
2017-2021”.

NHƯ THỦY-

Thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật trên địa bàn huyện Phù Yên đã được triển khai 

đồng bộ. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các 
hình thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật, 

bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và  
từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó chú trọng tuyên truyền 
cho đoàn viên, thanh niên, học sinh các 
quy định của pháp luật liên quan đến 
thanh niên như: Luật thanh niên; Luật 
nghĩa vụ quân sự; Luật hôn nhân gia 
đình; Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em; Luật 
bảo vệ môi trường; Luật phòng chống 
tham nhũng; Luật An toàn vệ sinh thực 
phẩm, Luật Bình đẳng giới, Luật Giao 
thông đường bộ... Đồng thời, tổ chức 
cho đoàn viên, thanh niên tình nguyện 
xuống đường tuyên truyền lập lại trật 
tự an toàn giao thông đường bộ và giao 
thông đường thủy nội địa, tuyên truyền 
trong đoàn viên thanh niên thực hiện 26 
tiêu chí của cuộc vận động “Thanh niên 
với văn hóa giao thông ”, tuyên truyền về 
các tệ nạn xã hội; tổ chức cấp phát tờ rơi 
tuyên truyền về an toàn giao thông. Kết 
quả tổ chức được 90 cuộc, thu hút hơn 
7.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên, 
học sinh tham gia.

Trong năm, cơ quan chức năng đã 
trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ 
về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, 
công tác hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã: 
Huy Hạ, Huy Tân, Kim Bon, Mường Lang, 
Nam Phong, Suối Tọ, Tường Tiến, Tường 
Hạ, Mường Bang, Mường Do, Sập Xa, 
Tường Phong, Suối Bau và Huy Tường.

Từ việc tuyên truyền phổ biến giáo 
dục pháp luật với các hình thức linh hoạt, 
đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp 
với từng địa bàn, đối tượng kết hợp tuyên 
truyền, phổ biến các quy định về phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 dưới nhiều 
hình thức sáng tạo trong thời gian qua đã 
truyền tải thông điệp pháp luật kịp thời, 
nhanh chóng đến toàn thể cán bộ, đảng 
viên và nhân dân trong huyện.

 Qua đó đã 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, đồng thời góp phần 
vào công cuộc xây dựng, thực hiện “mục 
tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện.v
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Bùi Thụy Thùy Trang (SN 1972, trú P. An 
Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nói, 
cảm giác tội lỗi luôn mang đến cho 

con người kích thích vô hạn, dù biết sai lầm 
nhưng vẫn không cách nào dừng lại. Mỗi lúc 
Trang càng tham lam hơn, sự tham luyến và 
cảm giác rất thành tựu với kết quả trước mắt 
khiến Trang không thể dừng lại.

Mầm mống của sự thất bại đối với Trang 
có lẽ chính là từ sự lười biếng. Hoàn cảnh 
gia đình không thuộc dạng khó khăn, được 
học hành đàng hoàng, thế nhưng Trang lại 
chỉ muốn tận hưởng mà không muốn “động 
tay động chân”. Mãi ham chơi cho đến khi 
ngoảnh lại, bạn đồng trang lứa đều đã có 
sự nghiệp, đã nên bề gia thất còn Trang gói 
gọn chỉ trong hai chữ... trắng tay. Và rồi, sự 
“giật mình” này đã một lần nữa đẩy Trang 
đến gần hơn với bi kịch cuộc đời. Kết thúc 
những tháng ngày rong ruổi, Trang làm mẹ 
đơn thân ở tuổi 26. Sống những ngày vất vả, 
chông chênh, Trang hiểu ra được cuộc sống 
này mỗi phút, mỗi giờ đều là mua bán đổi 
chác, vật chất như thế, tình cảm cũng như 
thế tất cả đều bị mang ra so đo tính toán, 
đặt trên bàn cân mà đong đếm. Trang không 
ngờ, đến một ngày mình lại giẫm đạp lên 
chút liêm sĩ cuối cùng của mình, trở thành kẻ 
lừa đảo vạn người.

Đà Nẵng là nơi Trang sinh ra và lớn lên, 
cũng là nơi chứng kiến những “thăng trầm” 
của cuộc đời mình, vì vậy cô quyết định tìm 
một chốn dừng chân mới, với ý nghĩ biết đâu 
“hợp phong thủy” cuộc đời sẽ khác. Trang 
quyết định vào TP Hồ Chí Minh tìm kiếm cơ 
hội cũng là cố để cắt đứt quá khứ. Cuối cùng, 
một lần nữa Trang đã đầu hàng, với một 
người không có nghề nghiệp ổn định thì nơi 
đất khách quê người chỉ là miền đất hứa, 
Trang khăn gói quay về.

Trang nói, nghề nghiệp của cô là buôn 
bán. Vậy nhưng cô thực buôn bán thứ gì thì 
không ai biết được, chỉ thấy lạ ở chỗ những 
người đã từng tiếp xúc với Trang lại tin tưởng 
cô, rất tin tưởng. Trong thời gian quay về lại 
Đà Nẵng, Trang có mối quan hệ tình cảm với 

ỗi đau 
muộn màng…

Bây giờ, thứ duy nhất giúp 
Bùi Thụy Thùy Trang che bớt 
cảm xúc vặn vẹo trên khuôn 

mặt chính là chiếc khẩu trang. 
Hết nhắm lại mở, hốc mắt đỏ 
quạch, hai chữ “chung thân” 
như búa tạ giáng xuống bên 

tai, Trang hiểu cuộc đời mình 
thất bại như thế nào...

Bài và ảnh TRANG TRẦN-

Nguyễn Văn Tuân (phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn), từ đó hai người đi thuê 
phòng khách sạn sống với nhau như vợ 
chồng. Cũng thời gian này, người ta thấy 
Trang có cuộc sống “sang chảnh”, có dáng 
dấp của người… làm ăn. Từ cái mác tự 
gắn lên mình, Trang bắt đầu mở rộng các 
“mối quan hệ” mà người đầu danh sách 
chính là bà Ngô Thị Kim Oanh- chủ khách 
sạn Trang thuê.

Bắt đầu đưa ra những thông tin gian 
dối trong việc kinh doanh, “biến hóa” 
những người bình thường trở thành 
những người có tiếng trong giới làm ăn... 
Trang đã chiếm được lòng tin của bà chủ 
khách sạn. Ngặt nỗi, bà Oanh nhìn vào 
khuôn mặt không “gợn sóng” của Trang lại 
nhầm tưởng tất cả đều yên ả. Bà đâu biết, 
đằng sau sự tĩnh lặng kia chính là sóng 
ngầm đang đánh nát, đang nuốt chửng 
lòng tin của mình.

Về phần Trang, muốn bà Oanh hoàn 
toàn tin tưởng cô ta là người làm ăn lớn 
đang cần vốn nên cũng bỏ chút công sức 
tìm những hình ảnh sống động, hiện thực,  
nhờ người gọi điện khẳng định mình là 
doanh nhân kinh doanh vải vóc số lượng 
lớn. Trang bắt đầu vay mượn bà Oanh số 
tiền 35 triệu đồng, để đóng hàng vải bán 
cho khách hàng nước ngoài và hẹn một 
tuần sẽ trả tiền gốc. Sau khi mượn được 
tiền, đúng hẹn, Trang trả lại số tiền trên 
cho bà Oanh đồng thời hỏi tiền lãi để trả 
nhưng bà Oanh không lấy mà chỉ nhận 
tiền gốc. Thấy “con mồi” đã khớp nhịp, 
Trang bắt đầu nói dối bà Oanh vay tiền để 
mua nguyên phụ liệu, vải may mặc bán 
cho khách hàng Đài Loan sẽ thu lợi nhuận 
cao, bà Oanh không nghi ngờ cho vay.

Để không bị phát hiện, Trang chơi trò 
dùng “mỡ mèo rán thịt mèo”, sau khi nhận 
tiền từ bà Oanh, Trang trích hơn 5 tỷ đồng 
trong tổng số tiền lừa đảo để trả nợ, lãi 
cho bà. Vậy là qua nhiều lần vay mượn, 
thời gian từ ngày 01/08/2017 đến ngày 
04/06/2018 số tiền Trang vay của bà Oanh 
“cán mốc” 31 tỷ đồng.

Ngoài lừa bà Oanh, Trang còn lừa của 
bà Nguyễn Thị Thu Huyền (trú P. Thạch 

Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng) số tiền 
850 triệu đồng. Với bà Huyền, Trang nói 
dối cần tiền chung chi cho cán bộ ngân 
hàng ABC chi nhánh Điện Biên Phủ, Đà 
Nẵng để giải ngân khoản vay 2 tỷ. Để bà 
Huyền tin tưởng, Trang nói đã thế chấp 
căn nhà thuộc sở hữu của Trang ở địa chỉ 
Lê Văn Sỹ, TP. Hồ Chí Minh trị giá 9 tỷ tại 
Ngân hàng ACB TP. HCM liên kết ra phòng 
giao dịch ACB Đà Nẵng tại đường Điện 
Biên Phủ để nhận tiền vay. Trang đã làm 
xong các thủ tục vay thế chấp nhưng 
không hiểu vì sao chưa nhận được tiền.

Sau đó Trang tiếp tục đến gặp bà 
Huyền hỏi mượn tiền nhiều lần để lo cho 
Hải quan làm nhanh thủ tục xuất lô vải 
lấy tiền trả lại cho bà. Trang không quên 
gửi hình nhiều cây vải và container qua 
điện thoại của bà Huyền nên bà Huyền tin 
tưởng. Đến hạn trả nợ, Trang không trả 
nên bà Huyền liên tục đòi, vào thế “buộc 
phải trả”, Trang đã nhiều lần chuyển khoản 
trả tổng số tiền 405 triệu đồng, còn lại 
445 triệu đồng. Cùng với đó số tiền hơn 
26 tỷ Trang lừa của bà Oanh, ả đã cùng 
tình nhân tiêu xài hết.  Khi không còn khả 
năng trả nợ, các bị hại làm đơn tố cáo, 
Trang bỏ trốn và đã bị Cơ quan Cảnh sát 
điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng truy 
nã đặc biệt trên toàn quốc.

Tại Tòa, Trang khai nhận toàn bộ hành 
vi phạm tội của mình, cũng thừa nhận đến 
hiện tại bản thân không có khả năng để 
khắc phục hậu quả. Khi HĐXX đặt ra nhiều 
câu hỏi về các đồng phạm trong vụ án, 
Trang có phần bối rối nhưng cuối cùng vẫn 
quả quyết do một mình bản thân gây ra. 
Vụ án này là một minh chứng, Trang đã lợi 
dụng triệt để lòng tin của bà Oanh và bà 
Huyền để làm điều tồi tệ. 

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt 
Bùi Thụy Thùy Trang tù chung thân về tội 
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

“Khát vọng làm giàu là chính đáng 
của tất cả mọi người nhưng lựa chọn cách 
thức lừa đảo để kiếm tiền như bị cáo là sai 
trái. Bị cáo có con, còn mẹ già, bị cáo đã 
từng nghĩ đến trước khi thực hiện hành vi 
phạm tội?". Lời của vị chủ tọa nói đúng, cô 
đã bao giờ nghĩ đến hay chưa, bây giờ cô 
mới nghĩ đến có muộn quá rồi không?

(Tên bị hại và người liên quan đã 
được thay đổi).

Bị cáo 
Bùi Thụy 

Thùy 
Trang.
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Đến năm chị 25 tuổi nhờ sự giới 
thiệu của người quen mà chị xin 
vào làm công nhân tại công ty 

may, tỉnh Hưng Yên. Ông bà nội, ngoại 
già cả, anh chị em cũng khó khăn, không 
ai giúp đỡ được, chị dẫn theo hai con nhỏ 
rời quê hương đi làm ăn xa. Ở công ty, chị 
Duyên được biết đến là một người chăm 
chỉ, chịu khó, luôn hoàn thành công 
việc mình được giao, không quản ngại 
việc tăng ca. Các chị em công nhân cùng 
chuyền cũng yêu quý chị. 

ĐÂU AI BIẾT ĐƯỢC  
CHỮ NGỜ…

Tưởng chừng cuộc sống cứ thế trôi 
qua trong yên bình, ngày ngày đi làm 
kiếm tiền nuôi 2 con và gửi về cho cha 
mẹ. Nhưng ở đời đâu ai biết được chữ 
ngờ. Sóng gió đã ập đến với chị kể từ khi 
người quản lý mới được chuyển về. Và 
chị cũng không thể ngờ rằng mình sẽ trở 
thành nạn nhân của quấy rối tình dục. 

Khi được chúng tôi hỏi, giọng chị 
Duyên xen lẫn với những tiếng nấc, 
từng dòng nước mắt chị cứ thế lăn dài 
trên đôi gò má. 

Mọi sóng gió bắt đầu từ buổi liên 
hoan nhân ngày đầu anh Nguyễn Văn 
Thành chuyển về nhà máy giữ chức quản 
lý. Trong buổi liên hoan từng người giới 
thiệu về bản thân. Khi chị Duyên chúc 
mừng anh Thành và có nói qua đôi chút 
về việc hiện mình đang là mẹ đơn thân. 
Lúc đó, anh Thành chỉ cười nhẹ như với 
bao người khác. Chị cũng không tưởng 
được chính hoàn cảnh của chị lại đẩy chị 
vào tình huống chớ trêu như bây giờ. 

Công nhân tại chuyền của chị chủ 
yếu là công nhân nữ, trên tuổi chị cũng 
có, dưới tuổi chị cũng không thiếu gì. 
Thế những sau mỗi câu chuyện tán tếu 

 ừng để 
nỗi đau 

còn mãi… 
HOÀNG VŨ-

Chị Nguyễn Thị Duyên sinh ra và lớn 
lên trong một gia đình thuần nông, là 
con út trong một gia đình có 5 anh chị 

em tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Năm 
22 tuổi chị lấy chồng, khi chị đang mang 

thai bé thứ 2 thì chồng chị tai nạn và 
ra đi mãi mãi. Trụ cột duy nhất của gia 

đình chị đã không còn, chị giờ đây là chỗ 
dựa duy nhất cho hai con nhỏ, vừa làm 
cha vừa làm mẹ. Chị Duyên làm việc cả 
ngày để kiếm tiền nuôi hai con nhỏ, ai 

thuê gì chị làm nấy…

thì ánh mắt Thành với nụ cười đầy ẩn ý 
luôn hướng về phía chị. Chị thường cười 
trừ cho qua, vì nghĩ rằng nếu mình phản 
ứng thái quá thì không nên vì các chị em 
trong chuyền đều không có biểu hiện gì 
khác lạ với những câu nói bông đùa, tán 
tếu của Thành. 

Câu chuyện càng ngày càng đi 
xa hơn, không dừng lại ở những câu 
chuyện phiếm, chuyện đời tư, anh 
Thành dần dần có nhũng hạnh động 
đụng chạm, ban đầu là bá vai, đôi khi 
là vỗ đùi chị khi nói chuyện. Chị Duyên 
ý nhị gạt nhẹ tay anh ta ra, anh ta cũng 
chỉ cười trừ rồi thôi, vẫn vui vẻ tiếp tục 
tán tếu với mọi người.  

Chị Duyên kể lại nét mặt không thể 
giấu nổi lỗi lo lắng, chị bất chợt rùng 
mình đầy sợ hãi. Có một lần anh Thành 
gọi chị lên phòng làm việc của mình 
để trao đổi công việc. Chị Duyên không 
chút nghi ngờ gì, khi chị vừa bước vào 
cửa phòng anh Thành đon đả mời chị 
ngồi rồi mời chị uống nước. Anh Thành 
bắt đầu hỏi han chị về chuyện con cái, 
nghĩ cấp trên quan tâm và chuyện này 
cũng không có gì quan trọng nên chị 
cũng kể cho anh Thành nghe về gia đình 
mình. Anh Thành tỏ vẻ đồng cảm, anh 
ta bắt đầu ngồi lại gần chị hơn, bất chợt 
nắm lấy tay chị Duyên. Chị giật mình rút 
tay lại nhưng lúc này hắn bắt đầu hiện 
nguyên hình là một gã sở khanh, hắn 
ôm lấy chị rồi, hôn tới tấp… chị vùng ra 
và chạy. Thoát khỏi cánh cửa chị như vừa 
thoát chết. chị Duyên bàng hoàng kể lại 
câu chuyện cho một số chị em làm cùng, 
một số người lắc đầu ngán ngẩm, một số 
người lại tỏ vẻ hoài nghi những gì chị nói 
vì thường ngày anh Thành luôn tỏ ra là 
một người nhã nhặn, lịch sự. 

Bắt đầu từ đó, mỗi khi có yêu cầu 
lên gặp quản lý, chị Duyên đều rủ thêm 
người đi cùng. Tưởng rằng tránh mặt 
Thành ở công ty là về nhà chị sẽ yên ổn 
nhưng không. Anh ta bắt đầu tấn công 
chị bằng những cuộc điện thoại, với 
những lời rủ rê đi ăn cơm, uống nước. Có 
lần anh ta từng nói với chị “Nếu em đồng 
ý, mỗi tháng em sẽ có 2 triệu để nuôi 
con, còn nếu không thì em liệu”. 

Chị im lặng và không trả lời anh 
ta. Chị nghĩ mình ngay thẳng thì 

không sợ điều gì. Một công nhân may 
thì chỉ cần an phận với công việc của 
mình thì chẳng ai làm được gì mình 
cả. Và hơn hết chị không thể bán rẻ 
đi nhân cách và đạo đức của mình để 
đổi lại những đồng tiền dơ bẩn ấy. 

Một tuần sau đó, chị bắt đầu trở 
thành chủ đề bàn tán của các chị em 
cùng chuyền. Họ nói bóng nói gió rằng 
chị mồi chài anh quản lý đã có gia đình. 
Có người lại hỏi chị rằng “Mày nuôi 
không nổi hai đứa con à”…cũng có 
những người chơi thân với chị cũng hiểu 
được chị nhưng đó chỉ là số ít. Đi tới đâu 
mọi người cũng đều chỉ trỏ, túm lại thì 
thầm to nhỏ. Giờ thì chị đã hiểu được 
phần nào lời đe dọa của anh ta. Chị nhẫn 
nhịn chịu đựng những lời nói cay nghiệt 
ấy, cố gắng làm việc nuôi con. Nhưng 
không chỉ dừng lại ở đó, cuối tháng trong 
cuộc họp bình xét kết quả, anh ta đã phê 
bình chị và trừ lương. Trong lòng tràn đầy 
uất ức, làm việc nghiêm túc, khi cần chị 
đều làm tăng ca, cuối cùng đồng lương 
chị nhân lại không xứng đáng. 

Lúc này, công đoàn là nơi duy nhất 
chị nghĩ tới với mong muốn được giải 
thoát. Chị viết đơn đề nghị xử lý hành vi 
quấy rối tình dục của anh Thành, nhưng 
khi công đoàn yêu cầu bằng chứng chị 
Duyên không đưa ra được, vì những 
lời đe dọa của anh Thành đều là nói 
miệng, chị Duyên cũng không có bất 
kì bản ghi âm nào. Đồng thời, dư luận 
cũng nghiêng về phía anh Thành. Anh 
ta chuyển sang nói chị vu khống, xúc 
phạm bôi nhọ danh dự của anh ta. Anh 
ta còn tỏ ra mình là người cao thượng 
trước mặt mọi người khi nói rằng 
thương cho hoàn cảnh  của chị một 
mình nuôi hai con nhỏ, nên sẽ không 
truy cứu trách nhiệm với chị. 

ĐÂU LÀ LỐI THOÁT?
Ngỡ tưởng giông bão sẽ khép lại 

sau cánh cửa công ty. Và gia đình sẽ là 
chốn bình yên cho chị. Nhưng không, 
khi về nhà chị phải né tránh ánh mắt 
dò xét của mọi người quanh xóm. Đi 
tới đâu, ai nấy cũng đều chỉ trỏ, túm 
tụm thì thầm to nhỏ. 

 (Xem tiếp trang 10)
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Trên cơ sở thực hiện Đề án 
“Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công 
tác PBGDPL giai đoạn 2019 
- 2021” theo Quyết định số 
471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 
của Thủ tướng Chính phủ 
(Quyết định). Sở Tư pháp chủ 
động tham mưu Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
tỉnh đã triển khai thực hiện 
hiệu quả Quyết định.

Sở Tư pháp luôn tiên 
phong đi đầu trong tỉnh 
về việc triển khai tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật bằng các hình thức 
trực tuyến. Cụ thể như: Sở Tư 
pháp phối hợp với Liên đoàn 
lao động tỉnh tổ chức tập huấn 
triển khai các văn bản quy 
phạm pháp luật cho đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên 
pháp luật bằng hình thức trực 
tuyến; Sinh hoạt Ngày pháp 
luật trực tuyến; Hội nghị giao 
ban, hội nghị đột xuất...đều 
bằng hình thức trực tuyến.

Qua đây cho thấy, đây hình 
thức này phát huy hiệu quả 

trong tình hình diễn biến phức 
tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện 
nay, sự chỉ đạo của cấp trên luôn 
được triển khai kịp thời, đầy đủ 
và nhanh chóng đến địa phương, 
cơ sở, từ đó đảm bảo tính thời sự, 
tính linh hoạt trong công tác 
tuyên truyền.

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn 
triển khai tuyên truyền bằng tin 
nhắn (SMS) qua điện thoại thuộc 
các mạng Viettel, Vinaphone, 
Mobiphone với những nội dung 
mang tính thời sự, kịp thời như: 
tuyên truyền về cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026 vừa qua, các chế tài 
xử phạt về các hành vi vi phạm 
trong phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19...

Ông Cao Thanh Sơn, Giám 
đốc Sở Tư pháp cho biết: “Việc 
triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật luôn được Sở Tư pháp quan 
tâm và áp dụng vào thực tiễn 
một cách chủ động và linh hoạt, 
thường xuyên đa dạng hóa và 
tăng cường đổi mới nội dung 
và hình thức tuyên truyền, cụ 

thể là trước tình hình diễn biến 
phức tạp của đại dịch Covid-19, 
đây là hình thức phát huy hiệu 
quả nhất hiện nay. Ban Giám 
đốc Sở chỉ đạo các hoạt động 
như: Hội nghị tập huấn, họp 
giao ban, họp đột xuất, sinh 
hoạt Ngày pháp luật..đều bằng 
hình thức trực tuyến. Ngoài ra, 
còn triển khai xây dựng các clip, 
video tuyên truyền để đăng lên 
Cổng thông tin điện tử của Sở, 
đảm bảo các thông tin pháp 
luật được truyền tải đến mọi 
người dân một cách đầy đủ 
nhất bằng nhiều hình thức đa 
dạng và phù hợp”.

 Thực tế vừa qua, các Sở, 
ban ngành trên địa bàn tỉnh 
đã chủ động phối hợp với Sở 
Tư pháp làm đầu mối về hỗ trợ 
về kỹ thuật, cũng như chia sẽ 
kinh nghiệm về công tác tuyên 
truyền, phổ biến, hội họp bằng 
hình thức trực tuyến cho cơ 
quan, đơn vị mình. Điều này 
chứng tỏ, việc tăng cường và 
ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác chuyên ngành 
đang là hình thức phổ biến nhất 
hiện nay.� HÒA AN

Sở Tư pháp tỉnh An Giang triển khai Hội nghị tập huấn trực tuyến.

An Giang - Ứng dụng công 
nghệ thông tin tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong tình hình hình dịch  
bệnh Covid-19

Đừng để... (Tiếp theo trang 9)

Chị đi mà chẳng thể ngẩng 
mặt lên nhìn ai, từng ánh mắt 
của người đời, từng lời nói như 
vết dao xé nát tim gan chị. Chị 
phải cố vờ như mình câm, mình 
điếc. Vì nghe làm gì khi đó chỉ là 
những lời dè bỉu, nhục mạ chị, 
họ coi hoàn cảnh của chị và cả 
chính bản thân chị là nguyên 
nhân của mọi tội lỗi, là thứ mà 
người ta vẫn thường gọi là “con 
giáp thứ 13”...

Chị Duyên vừa gạt nước mắt 
vừa tiếp tục chia sẻ câu chuyện 
của mình. Chị nghĩ mình sẽ 
lựa chọn cách im lặng cho mọi 
chuyện lắng lại. Nhưng “biển 
muốn lặng và gió chẳng ngừng”. 
Không chỉ gây tổn thương tâm 
lý cho chị, hai con nhỏ mà chị coi 
như nguồn sống duy nhất của 
chính mình cũng bị tổn thương. 
Các con chị còn quá nhỏ để hiểu 
chuyện này, thế nhưng họ cũng 
không để yên. Họ nhồi nhét vào 
đầu bọn trẻ những ngôn từ không 

thể kinh tởm hơn “kẻ lăng loan”, 
“giật chồng người khác”…Đầu 
óc non nớt của trẻ thơ cũng bị 
mọi người xung quanh làm cho 
vấy bẩn. Các bạn học của con chị 
dù không hiểu hết những từ trên 
nhưng cũng đem ra để trêu trọc 
con chị. Có một chiều con chị đi 
về khóc lóc, trên mặt đầy vết tím 
bầm, lo lắng hỏi chị mới biết vì 
các bạn cùng lớp nói mẹ cướp 
chồng người khác nên con chị đã 
đánh lại các bạn. 

Mình có thể tổn thương 
gấp trăm nghìn lần nhưng để 
con bị tổn thương thì đó là tội 
lỗi lớn nhất của người mẹ. Các 
con chị đã thiếu đi tình yêu 
thương của cha, một mình 
chị vừa là cha vừa là mẹ. Chị 
không cho phép bất kì ai làm 
tổn thương tới các con. Chúng 
còn quá nhỏ, sau này khi lớn 
lên chúng sẽ mang một vết 
sẹo tâm hồn mà không gì có 
thể bù đắp được. 

ÔM CON VÀO LÒNG,  
CHỊ CHỈ BIẾT KHÓC

Đi đến đâu chị cũng thấy 
mình bị cô lập, chị không thể 
tìm được lối thoát cho chính 
mình và cho cả các con. Quê 
hương là nơi duy nhất chị nghĩ 
tới, là nơi chị có thể quay trở về 
để tránh xa những thị phi nơi 
đây. Chị Duyên đã quyết định 
xin nghỉ việc và trở về Phú Thọ 
sống với bố mẹ đẻ. Sẵn nghề 
trong tay, chị Duyên mở một 
tiệm may nho nhỏ đầu làng, tuy 
không khá giả nhưng ngày ngày 
chăm chỉ chị cũng đủ để trang 
trải cho cuộc sống hàng ngày.

Chúng tôi nhìn chị, chị 
cười, ánh mắt sáng lên với hi 
vọng ngày mai tươi sáng hơn. 
Chị Duyên chia sẻ: Nếu không 
may trở thành nạn nhân của 
quấy rối tình dục thì đừng bao 
giờ im lắng, hãy mạnh mẽ lên 
tiếng, hạnh phúc luôn luôn đến 
với bạn.  v

Nhận diện hành vi quấy rối tình dục tại 
nơi làm việc từ bộ Luật Lao động 2019:

Bộ luật Lao động 2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021 đã có những thay đổi 
quan trọng khi lần đầu tiên giải thích hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc 
tại Khoản 9 Điều 3 như sau: “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có 
tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà 
không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi 
nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của 
người sử dụng lao động.”

Kết quả khảo sát 1.500 nữ công nhân lao động của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam trước thời điểm Bộ luật Lao động 2019 được xây dựng và ban 
hành thì có tới 20,2% phiếu khảo sát cho thấy đã từng bị quấy rối tình dục. 
Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là chủ đề “nhạy cảm” mà nhiều người lao 
động đã chọn cách im lặng thay vì lên tiếng để bảo vệ danh dự, nhân phẩm 
của mình. Vấn nạn quấy rối tình dục tại nơi làm việc cũng tồn tại khá mạnh 
mẽ, ở một góc khuất nào đó người lao động có tâm lý mặc cảm, sợ xấu hổ, sợ 
bị mất danh dự cá nhân, sợ bị mất việc làm hoặc bị chính người quấy rối tình 
dục trả thù mình nên không tố cáo, khiếu nại. Trước thời điểm Bộ luật lao động 
2019 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 thì pháp luật Việt Nam chưa có hành 
lang pháp lý rõ ràng, vững chắc để có thể bảo vệ người lao động khỏi hành 
vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, điều này dẫn đến khó khăn việc trong xử 
lý những cá nhân có hành vi vi phạm cũng như trong công tác phòng, chống 
hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
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Năm 2021, dịch Covid-19 
diễn diễn biến phức tạp, Hà Nội 
trải qua nhiều đợt giãn cách. 
Nhưng thành phố đã có những 
cách làm hay, linh hoạt trong 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, đặc biệt là giới thiệu 
các quy định liên quan đến 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Trong đó, chú trọng tuyên 
truyền chế tài xử phạt đối 
với hành vi vi phạm pháp 

luật hay xảy ra, đa dạng hóa hình 
thức tuyên truyền đối với người 
dân, như qua nhắn tin Zalo, qua 
loa truyền thanh, loa kéo, trang 
thông tin điện tử, truyền hình chạy 
chữ, trên phương tiện thông tin 
đại chúng, qua mô hình cầu thang 
pháp luật, qua mạng xã hội, phát 
hành tài liệu... Từ đó, đã tạo hiệu 
ứng lan tỏa rất lớn, giúp người dân 
hiểu, nắm rõ quy định pháp luật về 
phòng, chống dịch.

Các đơn vị cấp thành phố tích 
cực tuyên truyền pháp luật gồm: 
Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 
phố, Liên đoàn Lao động thành phố, 
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, 
Hội Nông dân, Thành đoàn Hà Nội, 
Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành 
phố, Đài Phát thanh và Truyền hình 
Hà Nội, Báo Hànộimới…

Ở cấp độ địa phương cũng có 
nhiều hoạt động tuyên truyền hiệu 
quả như: Các trường học, giáo viên 
quận Hoàng Mai xây dựng tài liệu 
trình chiếu điện tử kèm hình ảnh 
sinh động vào các giờ sinh hoạt 
đầu tuần trực tuyến, giúp học sinh 

hiểu và biết cách phòng, chống 
dịch bệnh; phát động chuỗi hoạt 
động sự kiện “Vui khỏe tại nhà - 
Tránh xa Covid” hay “Cả nhà khỏe 
re - Covid quay xe”... Trong khi đó, 
quận Hai Bà Trưng tuyên truyền 
kết hợp quá trình vận chuyển bệnh 
nhân và những người tiếp xúc 
ca bệnh đến nơi cách ly và trở về 
nơi cư trú. Huyện Ba Vì đẩy mạnh 
tuyên truyền bằng loa kéo tại các 
khu vực cộng công...

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm 
Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội 
đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật thành phố, cho biết: Năm 
2022, Hội đồng tiếp tục tham mưu 
đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 
các luật, pháp lệnh mới được Quốc 
hội thông qua; đẩy mạnh nội dung 
phổ biến pháp luật theo nhiệm vụ 
chính trị của thành phố, những vấn 
đề dư luận xã hội quan tâm... Cùng 
với đó là tiếp tục ứng dụng công 
nghệ thông tin, triển khai thí điểm 
một số mô hình phổ biến giáo dục 
mới; nhân rộng mô hình hay, cách 
làm hiệu quả trong công tác tuyên 
truyền, hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh 
xã hội hóa trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND thành phố Lê Hồng Sơn yêu 
cầu, trong năm 2022, quá trình 
triển khai công tác phổ biến pháp 
luật phải thực hiện thực chất, 
thường xuyên, lâu dài để nâng 
cao hiểu biết pháp luật và ý thức 
chấp hành pháp luật trong cán bộ, 
công chức, viên chức và nhân dân 
trên địa bàn Thủ đô. 

 HÀ THANH

Hà Nội - Năm 2022, nâng  
cao chất lượng công tác  
phổ biến pháp luật và ý  

thức chấp hành pháp luật 
trong nhân dân

Quang cảnh hội nghị.

Theo Bộ Tư pháp, đến nay, 
63/63 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, 100% 

đơn vị cấp huyện đã thành lập 
Hội đồng Phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật do chủ tịch 
hoặc phó chủ tịch UBND cùng 
cấp làm chủ tịch hội đồng. Các 
hội đồng đã chú trọng chỉ đạo, 
hướng dẫn nội dung, cách thức 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
trọng tâm hằng năm, căn cứ 
theo nhu cầu thông tin, tìm 
hiểu pháp luật của người dân, 
doanh nghiệp... Trong bối cảnh 
dịch bệnh diễn biến phức tạp, 
đa số các địa phương đã sử dụng 
những ứng dụng trò chuyện, 
nhắn tin, gọi trực tuyến và mạng 
xã hội để tuyên truyền. Đây cũng 
dần trở thành một trong những 
kênh quan trọng, dễ tiếp cận 
thông tin của công dân.

Cũng theo Bộ Tư pháp, đến 
nay, 100% địa phương đã ban 
hành văn bản triển khai Đề án 
"Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
giai đoạn 2019-2021". Các công 
việc được ưu tiên gồm xây dựng 
cổng/trang thông tin điện tử 
phổ biến, giáo dục pháp luật; 
cập nhật, nâng cao hiệu quả 
khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu 
quốc gia về văn bản pháp luật. 
Tổng số tin, bài, tài liệu phổ biến, 
giáo dục pháp luật được đăng tải 
trên internet là 601.936 tài liệu 
dưới dạng sổ tay hỏi đáp, tờ gấp, 
video clip, tiểu phẩm pháp luật, 
chương trình phóng sự, tọa đàm; 
các tin, bài viết phản ánh hoạt 
động tuyên truyền...

Tại Hà Nội, Trang thông tin 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
của thành phố đã đăng tải trên 
28 triệu tin, bài; hiện có 13.000-
15.000 người truy cập/ngày. Các 

sở, ngành của thành phố cũng 
tích cực đẩy mạnh tuyên truyền 
phổ biến, giáo dục pháp luật. Đơn 
cử, Hội Liên hiệp phụ nữ thành 
phố đã lập Fanpage, vận động tải 
ứng dụng Hanoi smart city, NCOVI 
để cập nhật tình hình dịch bệnh, 
thực hiện khai báo y tế theo đúng 
quy định của Bộ Y tế...

Thành đoàn Hà Nội tổ chức 
phát động cuộc thi "Thử thách 
khởi nghiệp Việt toàn cầu - Viet 
Challenges" qua hình thức 
Livestream (phát trực tiếp trên 
Fanpage của Thành đoàn Hà 
Nội); cuộc thi trực tuyến lập trình 
phòng, chống tác động của dịch 
bệnh "Hack Cô Vy"; xây dựng clip 
hướng dẫn quy trình bỏ phiếu 
với gần 63.000 lượt tiếp cận, 
41.000 lượt tương tác, gần 3.000 
lượt chia sẻ (share). Liên đoàn 
Lao động thành phố sử dụng 
nhóm Zalo để tuyên truyền và 
hướng dẫn hoạt động phòng, 
chống dịch Covid-19 trong công 
nhân viên chức lao động; tính 
đến nay, có 3.340 nhóm với 
100.981 người tham gia...

Không chỉ ứng dụng công 
nghệ thông tin thông qua kênh 
truyền thông, mạng xã hội, 
thành phố Hồ Chí Minh, thành 
phố Đà Nẵng còn đa dạng hóa 
các hình thức phổ biến pháp luật 
thông qua mạng viễn thông, 
sóng phát thanh, truyền hình, 
mạng lưới thông tin cơ sở.

Ở cấp trung ương, Hội đồng 
Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật trung ương do Bộ Tư pháp 
là cơ quan thường trực, đã tổng 
hợp, xây dựng, đăng tải 1.842 tin, 
bài phản ánh kịp thời hoạt động 
phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 
giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên cả 
nước. Bộ Tư pháp cũng thường 
xuyên đăng tải nhiều tin, bài về 
các chủ trương, chính sách, quy 
định của pháp luật liên quan đến 
hỗ trợ, người dân, doanh nghiệp 
khắc phục ảnh hưởng do dịch 
bệnh gây ra.

Trong bối cảnh người dân 
sử dụng điện thoại thông minh, 
kết nối internet ngày càng tăng, 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn 

Thanh Tịnh cho rằng, việc ứng 
dụng công nghệ thông tin trong 
phổ biến pháp luật cần được cải 
tiến, sáng tạo, nhưng vẫn phải 
triển khai bài bản, khoa học. 
Theo đó, năm 2022, Hội đồng 
Phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật trung ương sẽ tham 
mưu trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt và tổ chức Đề 
án Truyền thông chính sách có 
tác động lớn đến xã hội trong 
quá trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật giai đoạn 2022-
2027; Đề án Chuyển đổi số trong 
công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật giai đoạn 2022- 2027.

Bộ Tư pháp cũng đề nghị 
các bộ, ngành trung ương và địa 
phương cần ưu tiên nguồn lực 
cho công tác phổ biến pháp luật, 
chuyển đổi số mạnh mẽ trong công 
tác này. Đây là tiền đề để việc tuyên 
truyền phổ biến pháp luật ngày 
càng đa dạng, bài bản hơn. Trên 
cơ sở đó, lấy việc nâng cao ý thức 
tôn trọng, tuân theo pháp luật làm 
thước đo hiệu quả cho công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật.v

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc chuyển đổi số trong 
tuyên truyền phổ biến pháp luật là một trong những giải pháp nhằm bảo 

đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân...

Huyện đoàn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong tuyên 

truyền phổ biến pháp luật
HÀ PHONG -
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Chương trình 
nhằm trang bị cho 
học viên các kiến 
thức chuyên môn, kỹ 
năng nghiệp vụ cần 
thiết về hoạt động tư 
vấn du học; khả năng 
vận dụng kiến thức, 
kỹ năng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) vừa ban hành 
Thông tư 01/2022/TT-

BGDĐT quy định Chương trình đào 

tạo nghiệp vụ tư vấn du học. Theo 
đó, mục tiêu cụ thể của Chương 
trình là sau khi được đào tạo, học 
viên nắm vững các quan điểm, 
đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước trong lĩnh vực giáo dục, giáo 
dục nghề nghiệp; các văn bản quy 
phạm pháp luật về giáo dục và giáo 
dục nghề nghiệp; các quy định của 
pháp luật hiện hành liên quan đến 
hoạt động tư vấn du học; liên kết 
đào tạo, công nhận văn bằng; quy 
định về xuất nhập cảnh.

Đồng thời nắm vững và vận 
dụng được kiến thức cơ bản về 
hệ thống giáo dục, giáo dục nghề 

nghiệp Việt Nam và một số quốc 
gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; 
nghiệp vụ tư vấn du học; những 
kiến thức cơ bản về văn hóa, phong 
tục tập quán của quốc gia, vùng 
lãnh thổ đến học và các kỹ năng 
nghiệp vụ cần thiết để tổ chức 
thực hiện hoạt động tư vấn du học. 
Tuân thủ các quy định của pháp 
luật hiện hành, có trách nhiệm và 
đạo đức nghề nghiệp trong quá 
trình tổ chức thực hiện hoạt động 
tư vấn du học.

Về nội dung đào tạo, có tổng 
số 10 tín chỉ, tổng số tiết dạy trên 
lớp là 230 tiết, trong đó có 70 tiết 
lý thuyết, 160 tiết thảo luận, thực 

hành (01 tín chỉ tương đương 15 
tiết lý thuyết, 01 tiết lý thuyết 
tương đương 02 tiết thảo luận thực 
hành, mỗi tiết học là 50 phút).

Cấu trúc chương trình đào tạo 
gồm có 6 học phần: Tổng quan 
chính sách và pháp luật về giáo 
dục, giáo dục nghề nghiệp; hệ 
thống giáo dục, giáo dục nghề 
nghiệp Việt Nam và một số quốc 
gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; 
nghiệp vụ tư vấn du học; phát 
triển giáo dục quốc tế, tổ chức sự 
kiện giáo dục quốc tế phục vụ hoạt 
động tư vấn du học; thị trường du 
học; thực hành rèn luyện kỹ năng 
nghiệp vụ tư vấn du học.

Cơ sở đào tạo nghiệp vụ tư 
vấn du học bám sát quy định tại 
Chương trình đào tạo ban hành 
kèm theo Thông tư này để thông 
báo tuyển sinh. Học viên đăng ký 
tham gia khóa học theo thông 
báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo 
nghiệp vụ tư vấn du học.

Hình thức tổ chức đào tạo gồm: 
đào tạo trực tiếp, đào tạo trực 
tiếp kết hợp với trực tuyến. Trong 
đó, thời gian đào tạo trực tuyến 
không quá 30% tổng thời gian của 
Chương trình đào tạo.

Những học viên có điểm 
thi kết thúc khóa đào tạo đạt 
từ 5 điểm trở lên thì được cấp 
chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ 
tư vấn du học. Các cơ sở đào 
tạo nghiệp vụ tư vấn du học 
cấp chứng chỉ cho học viên 
theo quy định. Thông tư này 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/3/2022.v

Bộ Công Thương vừa ban hành 
Thông tư 02/2022/TT-BCT quy 
định mã số, tiêu chuẩn chuyên 

môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với 
các ngạch công chức Quản lý thị trường.

Theo Thông tư, mã số ngạch công 
chức Quản lý thị trường gồm: 1. Kiểm 
soát viên cao cấp thị trường; 2. Kiểm 

soát viên chính thị trường; 3. Kiểm soát 
viên thị trường; 4. Kiểm soát viên trung 
cấp thị trường.                    

Các ngạch công chức Quản lý thị 
trường quy định tại Thông tư này áp 
dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, 
nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức 
trong các cơ quan nhà nước) ban hành 

kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-
CP của Chính phủ về chế độ tiền lương 
đối với cán bộ, công chức, viên chức và 
lực lượng vũ trang như sau:

Ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị 
trường (mã số 21.187) áp dụng bảng 
lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), 
từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 
02/2022/TT-BNV hướng dẫn thực hiện 
điều chỉnh tăng mức trợ cấp hàng 

tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Thông tư 02/2022/TT-BNV áp dụng 
với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ 
việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết 
định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng 
Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 
13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (gọi là 
cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc)...

 Theo Thông tư, từ ngày 01/01/2022, 
thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng 
đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo 
quy định tại Điều 2 Nghị định số 108/2021/
NĐ-CP của Chính phủ như sau:

Tăng thêm 7,4% mức trợ cấp hàng tháng 
trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm 
tháng 12/2021 theo công thức tính dưới đây:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ 
ngày 01/01/2022=Mức trợ cấp được hưởng 
tại thời điểm tháng 12/2021 x 1,074.

Mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã 
già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo 
quy định mà thấp hơn 2.500.000 đồng/tháng 
thì được tăng thêm mức trợ cấp như sau:

Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng 
đối với những người có mức trợ cấp hàng 
tháng dưới 2.300.000 đồng/người/tháng;

Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/
tháng đối với những người có mức trợ cấp 
hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng 
đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng... 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 
15/3/2022. Chế độ quy định tại Thông tư này 
được thực hiện kể từ ngày 1/1/2022.�

� QUỐC TÚY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH CHƯƠNG 
TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Tăng mức trợ 
cấp hàng tháng 
đối với cán bộ 
xã đã nghỉ việc THANH TÙNG -

XẾP LƯƠNG CÔNG CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THEO 4 NGẠCH

Tăng thêm 7,4% mức trợ cấp 
hàng tháng đối với cán bộ xã già 
yếu đã nghỉ việc.

Xếp lương công chức Quản lý 
thị trường theo 4 ngạch.

Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình tổ 
chức thực hiện hoạt động tư vấn du học.
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Bộ Giao thông vận tải vừa ban 
hành Thông tư 45/2021/TT-BGTVT 
quy định về hoạt động trạm thu 
phí đường bộ.

Thông tư quy định tiêu chí thành lập 
trạm thu phí đường bộ là phải đặt 
trong phạm vi của dự án; phải được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt trong Báo 
cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư 
hoặc trong Đề án khai thác tài sản kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ. Thực hiện 
hình thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường 
bộ điện tử không dừng và sử dụng công 
nghệ thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ 
tiên tiến, hiện đại; trường hợp áp dụng 
hình thức khác phải được cấp có thẩm 
quyền cho phép; trường hợp trạm thu phí 
hoàn vốn cho dự án đối tác công tư phải 
đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

Công khai vị trí trạm thu phí trên 
phương tiện thông tin đại chúng trung 
ương và địa phương; tại UBND cấp huyện, 
xã nơi đặt trạm thu phí kể từ khi cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Hoạt động trạm thu phí đường bộ 
phải được công khai, minh bạch; bảo đảm 
an toàn, bảo mật thông tin cá nhân của 
người sử dụng, chỉ cung cấp thông tin 
khi có sự đồng ý của người sử dụng hoặc 
theo yêu cầu của cơ quan nhà nước thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật.

HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG 
THỨC THU TIỀN SỬ 
DỤNG ĐƯỜNG BỘ

Theo Thông tư quy định, thu tiền 
dịch vụ sử dụng đường bộ được thực 
hiện theo hình thức điện tử không dừng 
và hình thức một dừng... Hình thức điện 
tử không dừng là hình thức thu tiền dịch 
vụ sử dụng đường bộ tự động, phương 
tiện tham gia giao thông đường bộ 
không phải dừng lại để trả tiền sử dụng 
đường bộ khi qua trạm thu phí; hình 
thức một dừng là hình thức thu tiền dịch 
vụ sử dụng đường bộ mà khi qua trạm 
thu phí, phương tiện giao thông đường 
bộ thực hiện một lần dừng khi qua cửa 
kiểm soát làn thu phí để trả tiền dịch vụ 
sử dụng đường bộ.

THU TIỀN DỊCH VỤ 
SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ 
ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO 
PHƯƠNG THỨC MỞ VÀ 
PHƯƠNG THỨC KÍN

Phương thức mở là phương thức thu 
mà chủ phương tiện phải trả một mức tiền 
tại trạm thu phí không phụ thuộc vào chiều 
dài quãng đường phương tiện đã đi được 
trên đoạn đường thu tiền dịch vụ sử dụng 
đường bộ mà chỉ phụ thuộc vào kiểu loại 
phương tiện; phương thức kín là phương 
thức thu mà chủ phương tiện phải trả một 
mức tiền tại trạm thu phí dựa vào chiều 
dài quãng đường phương tiện đã đi được 
trên đoạn đường thu tiền dịch vụ sử dụng 
đường bộ và kiểu loại phương tiện.

Các đoạn tuyến cao tốc; các đoạn 
tuyến cao tốc nối tiếp nhau; các tuyến cao 
tốc; các tuyến cao tốc liên kết với nhau 
được tổ chức thu thành một hệ thống thu 
thực hiện theo phương thức kín.

Làn thu phí hỗn hợp (làn thu phí áp 
dụng cả hình thức điện tử không dừng 
và hình thức một dừng) tại trạm thu phí 

được bố trí theo quy định tại Quyết định số 
19/2020/QĐ-TTg... Hình thức và phương 
thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ 
được cấp có thẩm quyền quyết định trong 
Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu 
tư hoặc trong Đề án khai thác tài sản kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT 
HOẠT ĐỘNG TRẠM THU 
PHÍ ĐƯỜNG BỘ

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ 
việc quản lý, giám sát hoạt động trạm thu 
phí đường bộ. Theo đó, đơn vị quản lý thu, 
đơn vị vận hành thu và nhà cung cấp dịch 
vụ thu phải có trách nhiệm thường xuyên 
kiểm tra, giám sát hoạt động của trạm 
thu phí để bảo đảm hoạt động thu đúng 
quy định; cung cấp đầy đủ thông tin, dữ 
liệu, số liệu, tài liệu theo yêu cầu của cơ 
quan chức năng về các vấn đề liên quan 
đến công tác giám sát, thanh tra, kiểm 
tra, điều tra, xử lý các vấn đề liên quan an 
ninh, an toàn giao thông trong quá trình 
khai thác.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý, kiểm 
tra, giám sát hoạt động trạm thu phí 
đường bộ bằng Hệ thống quản lý, giám 
sát thu hoặc các phương pháp nghiệp vụ 
khác và xử lý vi phạm hoạt động của trạm 
thu phí theo quy định của pháp luật, theo 
quy định của hợp đồng.

Hệ thống quản lý, giám sát thu có vai 
trò, chức năng cung cấp thông tin phục vụ 
việc giám sát hoạt động thu tiền dịch vụ 
sử dụng đường bộ tại trạm thu phí.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 31/03/2022 và thay thế Thông tư 
số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 
của Bộ Giao thông vận tải quy định về 
hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử 
dụng đường bộ.v

Bộ Công Thương vừa ban 
hành Thông tư 03/2022/
TT-BCT quy định về việc tạm 

ngừng kinh doanh tạm nhập, tái 
xuất mặt hàng khẩu trang y tế, 
găng tay y tế và bộ trang phục 
phòng, chống dịch, có hiệu lực kể 
từ ngày 15/3/2022 đến hết ngày 
31/12/2022.

Theo đó, các mã hàng khẩu 
trang y tế tạm ngừng kinh doanh 
tạm nhập, tái xuất gồm: Mã hàng 
6307.90.40; mã hàng 6307.90.90.

Các mã hàng găng tay y tế tạm 
ngừng kinh doanh tạm nhập, tái 
xuất gồm: Mã hàng 3926.20.90; 
mã hàng 4015.11.00; mã hàng 
4015.19.00.

Bộ trang phục phòng chống 
dịch (gồm quần áo, kính, khẩu 
trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, 
giày) mã hàng 6210.10.90 cũng 
tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, 
tái xuất.

Thông tư này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 15/3/2022 đến ngày 
31/12/2022.

Đối với những lô hàng khẩu 
trang y tế, găng tay y tế, bộ trang 
phục phòng chống dịch đã làm 
thủ tục hải quan tạm nhập từ 
ngày 01/01/2022 đến trước ngày 
15/3/2022 được tiếp tục thực hiện 
tái xuất theo quy định tại Nghị định 
69/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

 TRƯỜNG THIÊN

Từ 15/3/2022, 
tạm ngừng 
kinh doanh tạm 
nhập, tái xuất 
khẩu trang, 
găng tay y tế

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG TRẠM THU 
PHÍ ĐƯỜNG BỘ 

Ngạch Kiểm soát viên chính thị 
trường (mã số 21.188) áp dụng bảng 
lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), 
từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

Ngạch Kiểm soát viên thị trường 
(mã số 21.189) áp dụng bảng lương 
công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 
đến hệ số lương 4,98;

Ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị 
trường (mã số 21.190) áp dụng bảng 
lương công chức loại A0, từ hệ số lương 
2,10 đến hệ số lương 4,89.

Việc chuyển xếp lương từ ngạch công 
chức hiện giữ sang ngạch công chức Quản 
lý thị trường quy định tại Thông tư này 
được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 
II Thông tư số 02/2007/TT-BNV của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương 
khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển 
loại công chức, viên chức.

Việc bổ nhiệm và xếp lương vào 
các ngạch công chức Quản lý thị 
trường quy định tại Thông tư này phải 
căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, 
nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn 
đảm nhận của công chức.

Khi chuyển xếp từ ngạch công 
chức hiện giữ sang ngạch công chức 
Quản lý thị trường theo quy định tại 
Thông tư này không được kết hợp 
nâng bậc lương hoặc nâng ngạch 
công chức. Thông tư này có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01/4/2022.

 THU BA

Thu tiền 
dịch vụ sử 

dụng đường 
bộ được 

thực hiện 
theo hình 

thức điện tử 
không dừng 

và hình thức 
một dừng.

Tạm ngừng kinh doanh tạm 
nhập, tái xuất khẩu trang y 
tế, găng tay y tế và bộ trang 
phục phòng, chống dịch.
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Đến dự và chủ trì Hội thảo có TS. Lê 
Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến 
giáo dục pháp luật (PBGDPL), 

Bộ Tư pháp; ông Watanabe Yoshitaka, 
chuyên gia pháp lý Bộ Tư pháp Nhật Bản, 
chuyên gia dài hạn của Dự án JICA. Tham 
dự Hội thảo có đông đảo các đại biểu là 
các đồng chí đại diện lãnh đạo, chuyên 
viên các đơn vị thuộc các ban, bộ, cơ 
quan, tổ chức trung ương; một số đơn vị 
thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam, Bộ Tư pháp 
Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt 
Nam; lãnh đạo, chuyên viên đến từ Sở Tư 
pháp, Công an, Bộ đội biên phòng, Ban 
Dân tộc, Hội Nông Dân, Hội phụ nữ, Hội 
Cựu chiến binh, đại diện một số Phòng Tư 
pháp, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch… đến từ 
các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, 
Đồng Tháp, Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hóa, 
Gia Lai. Đặc biệt, Hội thảo còn có sự tham 
gia của các chuyên gia, nhà khoa học như 
ông Dai Murakami, Luật sư của Chính 
phủ Nhật Bản; PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn, 
nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục 
pháp luật, Bộ Tư pháp; luật sư Nguyễn 
Duy Lãm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp chế 
doanh nghiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ 
biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Lê 
Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo 
dục pháp luật đã nhấn mạnh mục đích, 
ý nghĩa của Hội thảo trong việc trao đổi, 
học hỏi kinh nghiệm triển khai công tác 
PBGDPL tại Việt Nam cũng như hoạt động 

rao đổi 
kinh nghiệm về 

công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật của 
Việt Nam và Nhật Bản

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Cơ quan 
Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) 

tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm về 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của 

Việt Nam và Nhật Bản”. Hội thảo được tổ chức 
dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu trung 

tâm tại thành phố Hà Nội kết hợp trực tuyến 
với điểm cầu tại các bộ, ngành, địa phương, 
Bộ Tư pháp Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật 

Bản tại Việt Nam.

Hoạt động Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm về công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản”.

Hoạt động Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản”.

“Trao đổi kinh nghiệm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
của Việt Nam và Nhật Bản”.

phổ biến, cung cấp thông tin pháp luật, 
giáo dục pháp luật trong nhà trường của 
Nhật Bản, nhất là trong bối cảnh Việt 
Nam đang chú trọng nghiên cứu hoàn 
thiện thể chế về công tác PBGDPL góp 
phần tăng cường hiệu quả công tác tổ 
chức thi hành pháp luật, xây dựng Nhà 
nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do 

Nhân dân, vì Nhân dân. 

Tại Hội thảo, đồng chí Phan Hồng 
Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL đã 
trình bày khái quát về thực trạng triển 
khai công tác PBGDPL sau 09 năm thực 
hiện Luật PBGDPL, nhấn mạnh những 
kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ những 
tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc 

trên thực tế đang đặt ra đối với công 
tác PBGDPL nói chung, việc triển khai 
thực hiện Luật PBGDPL nói riêng. Chia sẻ 
kinh nghiệm của Nhật Bản, Luật sư Dai 
Murakami đã giới thiệu mô hình PBGDPL 
thông qua Trung tâm Hỗ trợ pháp lý Nhật 
Bản “Ho Terasu” trực thuộc Bộ Tư pháp 
Nhật Bản. Trung tâm này được thành 
lập năm 2006, đến nay đã tổ chức hoạt 
động với 61 văn phòng trải dài trên toàn 
bộ lãnh thổ Nhật Bản thực hiện cung cấp 
thông tin pháp luật miễn phí cho người 
dân. Trung tâm sử dụng nguồn kinh phí 
nhà nước với đội ngũ là các luật sư làm 
việc toàn thời gian hoặc các luật sư làm 
việc theo hợp đồng từng vụ việc. Trong 
khuôn khổ của Hội thảo, các chuyên gia 
Nhật Bản cũng đã trao đổi một cách cởi 
mở về các hoạt động giáo dục pháp luật 

của Bộ Tư pháp Nhật Bản. Trên cơ sở cải 
cách hệ thống tư pháp với định hướng 
“thiết lập nền tảng Quốc dân” cho phép 
việc tham gia sâu hơn của người dân vào 
hoạt động tư pháp, Bộ Tư pháp Nhật Bản 
đã triển khai lựa chọn những vấn đề gần 
gũi trong cuộc sống hằng ngày, phù hợp 
với sự phát triển của trẻ em và học sinh 
để tổ chức các hoạt động giáo dục tại các 
trường tiểu học, trung học cơ sở, trung 
học phổ thông, góp phần xây dựng “văn 
hóa tuân thủ pháp luật” cho người dân tại 
Nhật Bản.

Kết quả của Hội thảo là nguồn tài 
liệu thông tin hữu ích cho Việt Nam trong 
quá trình nghiên cứu đổi mới cách thức 
tổ chức thực hiện công tác PBGDPL nói 
riêng, hoàn thiện thể chế về PBGDPL nói 
chung trong thời gian tới.v

ĐIỀN ANH -
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Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án đánh 
giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật (PBGDPL), ngày 22/02/2022, Bộ Tư pháp 
đã tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên 

tập xây dựng Đề án để trao đổi, thảo luận và 
thống nhất các nội dung của Đề án. Thứ trưởng 

Nguyễn Thanh Tịnh - Trưởng Ban soạn thảo 
chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức dưới 

hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề 
án đánh giá hiệu quả công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), 

ngày 22/02/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức 
cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây 
dựng Đề án để trao đổi, thảo luận và thống 
nhất các nội dung của Đề án. Thứ trưởng 
Nguyễn Thanh Tịnh - Trưởng Ban soạn thảo 
chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức dưới 
hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại cuộc họp, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, 
Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp 
luật đã báo cáo tiến độ và tình hình xây 
dựng dự thảo Đề án “Đánh giá hiệu quả 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. 
Theo đó, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp 
ý của các thành viên tại Tọa đàm góp ý dự 
thảo 1 Đề án vào ngày 15/12/2021, Vụ Phổ 
biến, giáo dục pháp luật đã chỉnh lý dự 
thảo Đề án.

Các đại biểu đánh giá cao chất lượng dự 
thảo lần này, đã tiếp thu ý kiến góp ý của 
các đại biểu tại Tọa đàm trước đó. 100% các 
đại biểu đều cho rằng việc đánh giá hiệu 
quả công tác PBGDPL là hoạt động có ý 
nghĩa quan trọng trong triển khai Kết luận 
số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí 
thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-
CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 
Việc xây dựng và ban hành Đề án nhằm 
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được nêu 
trong Kết luận số 80-KL/TW là “Kết hợp chặt 
chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; ý 
thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu 
quả công tác PBGDPL”. Các đại biểu cho rằng, 
việc đo lường hiệu quả công tác PBGDPL là 
khó, bởi ý thức chấp hành pháp luật của 
nhân dân còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
như: trình độ văn hóa, môi trường xã hội, 
mức độ phát triển kinh tế, chất lượng thể 
chế... Do đó, để hoàn thiện Đề án trước khi 
trình Thủ tướng Chính phủ, cần tiến hành 
khảo sát thực tiễn, nghiên cứu kỹ, tham vấn 
ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, xác 
định đây là đề án thúc đẩy nâng cao hiệu 
quả công tác PBGDPL. Do vậy, cần báo cáo, 
đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời 

Quang cảnh buổi họp Ban soạn thảo.

án đánh giá 
hiệu quả công tác  

phổ biến, giáo dục pháp 
luật nhằm đổi mới và nâng 
cao hiệu quả công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật

Trẻ em khuyết tật dưới 6 
tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số được ngân sách nhà 
nước chi hỗ trợ phục hồi chức 
năng và phẫu thuật chỉnh hình.

Bộ Tài chính vừa ban hành 
Thông tư số 03/2022/TT-BTC 
quy định quản lý, sử dụng 

kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 
sách nhà nước thực hiện các chương 
trình phát triển công tác xã hội, trợ 
giúp người khuyết tật, trợ giúp xã 
hội và phục hồi chức năng cho người 
tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối 
nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng 
giai đoạn 2021-2030.

Thông tư quy định rõ nội dung và 
mức chi đặc thù của Chương trình trợ 
giúp người khuyết tật. Theo đó, chi tổ 
chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện 
chuyên đề tư vấn phát hiện sớm 
những khiếm khuyết ở trẻ trước khi 
sinh và trẻ sơ sinh: Nội dung và mức 
chi thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 40/2017/TT-BTC.

Đối với chi phục hồi chức năng 
và phẫu thuật chỉnh hình, đối tượng 
nhận hỗ trợ gồm: Trẻ em khuyết tật 
dưới 6 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số; người khuyết tật đặc biệt nặng, 
người khuyết tật nặng thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số.

Cụ thể, chi hỗ trợ phẫu thuật 
chỉnh hình, hỗ trợ phục hồi chức năng 
dựa vào cộng đồng trong trường hợp 
bảo hiểm y tế không thanh toán: Mức 

chi theo giá dịch vụ y tế do cơ quan có 
thẩm quyền quy định đối với cơ sở y tế 
công lập tại thời điểm thực hiện.

Chi hỗ trợ khám sau khi phẫu 
thuật chỉnh hình để xác định tình 
trạng sức khỏe và đưa ra giải pháp 
điều trị tiếp: Nội dung khám theo chỉ 
định của bác sỹ; mức chi theo giá dịch 
vụ y tế do cơ quan có thẩm quyền quy 
định đối với cơ sở y tế công lập tại thời 
điểm thực hiện.

Hỗ trợ chi phí đi lại cho đối tượng 
nhận hỗ trợ và 01 người đi cùng (nếu 
có) từ nơi cư trú đến cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh và ngược lại: Mức hỗ trợ 
theo giá phương tiện công cộng phổ 
thông áp dụng tại địa phương. Trường 
hợp bố trí bằng phương tiện của cơ 
quan, đơn vị, mức hỗ trợ bằng 0,2 lít 
xăng/km tính theo số km thực tế và 
giá xăng tại thời điểm vận chuyển. 
Trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá 
thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận, 
phù hợp với giá cả trên địa bàn tại thời 
điểm thuê.

Chi hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng 
nhận hỗ trợ và 01 người đi cùng 
(nếu có) trong thời gian phẫu thuật 
chỉnh hình: Mức hỗ trợ 70.000 đồng/
người/ngày.

Chi hỗ trợ dụng cụ, phương tiện 
trợ giúp cho người khuyết tật: Tùy 
thuộc dạng khuyết tật, mức độ khuyết 
tật, người khuyết tật được hỗ trợ 
1.000.000 đồng/người để mua dụng 
cụ, phương tiện trợ giúp phù hợp…

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
từ ngày 1/3/2022.  

 HƯƠNG VĂN

Hỗ trợ phẫu thuật chỉnh 
hình cho người khuyết tật

Trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ phục hồi chức năng và 
phẫu thuật chỉnh hình.

gian trình đề án vào quý 3/2022.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn 
Thanh Tịnh nhấn mạnh việc ban hành Đề 
án đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 
là hoạt động trọng tâm nhằm đổi mới và 
tăng cường hiệu quả công tác này trong 
thời gian tới. Việc thực hiện Đề án phải 
đặt nền móng đưa công tác PBGDPL đáp 
ứng những mục tiêu được đề ra tại Đại 
hội 13 là: đến năm 2030 là nước có công 
nghiệp hiện đại; đến năm 2045 trở thành 
nước phát triển. Theo đó, cần đổi mới theo 
hướng từng bước chuyển dịch trách nhiệm 

PBGDPL của nhà nước sang tự chủ động, tự 
tìm hiểu pháp luật của người dân để chấp 
hành. Việc xây dựng Đề án cũng cần gắn 
với kết quả thi hành pháp luật (bởi PBGDPL 
là khâu đầu tiên của tổ chức thi hành pháp 
luật). Trong Đề án phải có những định 
hướng chính, yêu cầu cơ bản của đánh giá 
hiệu quả công tác PBGDPL. Đề án cần đề 
ra các nhiệm vụ là thí điểm tại một số bộ, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, sau đó tổng kết, 
đánh giá kết quả thí điểm và ban hành cơ 
chế đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL để 
triển khai trên toàn quốc.v

an hành Đề
THƯƠNG HỒ -
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Vừa qua, đoàn kiểm 
tra của Hội đồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc 
đã tổ chức kiểm tra và 
đánh giá về công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) năm 2021 trên 
địa bàn tỉnh.

Các địa phương được thực hiện kiểm 
tra bao gồm xã Bồ Lý, xã Hồ Sơn, 
huyện Tam Đảo; phường Tích Sơn, 

phường Đồng Tâm thành phố Vĩnh Yên và 
UBND huyện Tam Đảo, UBND thành phố 
Vĩnh Yên. Tại các đơn vị được kiểm tra, 
Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo về tình 
hình thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải 
ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật…

Xác định công tác PBGDPL đóng vai 
trò quan trọng, tạo tiền đề ổn định để 
phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên 
địa bàn, thời gian qua, các địa phương 
đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện công tác tuyên truyền BGDPL, 
tạo sự đồng thuận trong nhân dân chấp 
hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quá trình thực hiện có sự phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn 
vị, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, cán 

bộ, công chức nhằm đảm bảo việc tuyên 
truyền được thực hiện đúng kế hoạch đề 
ra. Nội dung tuyên truyền đa dạng, phong 
phú có trọng tâm, trọng điểm phù hợp 
với từng đối tượng và bối cảnh cụ thể. 
Trong năm 2021, công tác tuyên truyền, 
PBGDPL tại các địa phương tập trung vào 
một số nhiệm vụ trọng tâm như: Bầu cử 
Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19; xử lý vi phạm đất 
đai; phát triển hạ tầng đô thị...

Điểm nổi bật trong công tác tuyên 
truyền pháp luật là người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền và các lãnh đạo từ huyện, 
thành phố đến cơ sở luôn dành thời gian 
đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết 
những vấn đề bức xúc, những vấn đề 
người dân quan tâm liên quan đến pháp 
luật. Tính riêng tại thành phố Vĩnh Yên, 
trong năm 2021, UBND thành phố đã tổ 
chức 20 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân 
dân về pháp luật đất đai; duy trì hiệu quả 
hoạt động của 36 tủ sách pháp luật, 111 
tổ hòa giải ở cơ sở; nâng cao chất lượng 
hoạt động của thư viện thành phố…

Theo đoàn kiểm tra, hầu hết các đơn 
vị đã có sự quan tâm, tích cực chỉ đạo 
của các cấp ủy đảng, chính quyền, triển 
khai và phối hợp thực hiện của các ban, 
ngành, đoàn thể. Công tác chỉ đạo triển 
khai thực hiện đã bám sát thực tế, phù 
hợp với tình hình của địa phương. Nội 
dung, hình thức tuyên truyền có nhiều 
đổi mới, đạt kết quả đáng kể trong việc 
nâng cao nhận thức hiểu biết và ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân 
dân trên địa bàn, nhất là phục vụ các 
dự án công trình trọng điểm và phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19.

Đoàn kiểm tra đã đánh giá một cách 
khách quan những kết quả đã đạt được; 
đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế 
trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, 
giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đã có 
những đề xuất, kiến nghị với các đơn vị 
được kiểm tra để khắc phục những tồn 
tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
trong thời gian tới.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, Phó 
Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn kiểm 
tra Kim Thị Ánh đề nghị các đơn vị được 
kiểm tra tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển 
khai công tác PBGDPL tại đơn vị mình, bố 
trí nguồn nhân lực, kinh phí phục vụ cho 
công tác PBGDPL. Tiếp tục chỉ đạo tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền 
bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng 
chế thu hồi đất phục vụ các dự án, công 
trình trọng điểm và tuyên truyền tại các 
điểm nóng còn xảy ra vi phạm pháp luật 
để ngăn chặn, phòng ngừa. Đổi mới nội 
dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp 
để đưa pháp luật đến với người dân, đặc 
biệt là các văn bản pháp luật mới phục vụ 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh.v

Nhằm đẩy mạnh công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
tại cơ sở, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên 
đã phối hợp với các cấp, các ngành 
trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều 
chương trình, kế hoạch, phù hợp 
với điều kiện thực tế của từng địa 
phương, đơn vị.

Với mục tiêu triển khai công tác 
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật, Sở Tư pháp Điện Biên đã tập 
trung xây dựng kế hoạch nhằm củng 
cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp 
luật, tuyên tuyền viên pháp luật theo 
đúng quy định.

Định kỳ hàng quý, Sở biên soạn và 
phát hành đề cương giới thiệu văn bản 
luật cung cấp cho các thành viên Hội 
đồng phối hợp, báo cáo viên pháp luật 
cấp tỉnh và phòng Tư pháp cấp huyện. 
Đồng thời, thực hiện đăng tải đề cương, 
tài liệu PBGDPL trên Cổng thông tin điện 
tử của Sở Tư pháp và thông tin rộng 
rãi đến toàn thể đội ngũ báo cáo viên, 
thành viên Hội đồng Phối hợp, Phòng Tư 
pháp cấp huyện để truy cập, tải tài liệu 
phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật trên địa bàn.

Công tác PBGDPL đã được lồng ghép 
triển khai với nội dung các chương trình 
như: Chương trình mục tiêu quốc gia 
phòng, chống ma túy và phòng, chống 
tội phạm; chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới...Thông 
qua đó, người dân nông thôn, đặc biệt 
là ở vùng cao, biên giới, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số đã từng bước được tiếp 
cận các thông tin pháp luật, nâng cao 
nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Theo Sở Tư pháp tỉnh, từ năm 2020 
đến nay, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể 
tỉnh và UBND các cấp đã tổ chức 7.391 

cuộc/đợt phổ biến pháp luật trực tiếp 
cho hơn 464.904 lượt người tham dự; 
5 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 3.714 
lượt người tham dự; phát hành 358.059 
bản tài liệu PBGDPL, trong đó có 1.157 
tài liệu được đăng tải trên internet.

Cùng với đó, một số đơn vị đã 
quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện 
tốt công tác PBGDPL, điển hình là 
các huyện: Nậm Pồ (tổ chức 770 cuộc 
PBGDP cho 87.911 lượt người); Điện 
Biên (1.152 cuộc, 68.232 lượt người 
tham gia); TP. Điện Biên Phủ (339 
cuộc, 44.334 lượt người)...

Ngoài ra, các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Pháp luật cũng được ngành 
chức năng, chính quyền địa phương 
quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều 
hình thức phong phú như: Tọa đàm, 
giao lưu, trao đổi, thảo luận về các nội 
dung pháp luật.

Đặc biệt, việc lồng ghép việc phổ 
biến văn bản pháp luật với tổ chức các 
nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, 
đơn vị, địa phương; treo băng rôn, 
áp phích, panô trên các tuyến đường 
chính, các khu trung tâm, công sở, 
trường học, địa điểm công cộng; tổ 
chức các đợt ra quân tuyên truyền pháp 
luật; đối thoại chính sách - pháp luật, 
tư vấn pháp luật miễn phí cho người 
dân và doanh nghiệp...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công 
tác PBGDP tại cơ sở, thời gian tới, đơn 
vị này sẽ cùng các địa phương sẽ khắc 
phục những hạn chế, khó khăn còn tồn 
tại; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên để đáp ứng 
tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyên 
truyền PBGDPL tập trung theo hướng 
làm thay đổi cách nghĩ, cách tiếp cận 
pháp luật của người dân. 
 NGỌC PHÚC

VĨNH PHÚC: 

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021

ĐIỆN BIÊN - TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CƠ SỞ

Hội nghị phổ biến pháp luật do Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên tổ chức.

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

XUÂN HANH-
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Mới đây, Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Giang đã phối 
hợp với Ủy ban MTTQ 
tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh 
ủy ký kết Chương trình 
phối hợp nâng cao chất 
lượng công tác PBGDPL, 
hòa giải ở cơ sở giai đoạn 
2022- 2026 trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 
29/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác PBGDPL, hòa giải 
ở cơ sở, nâng cao nhận thức, ý thức chấp 
hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên 
địa bàn tỉnh; nhằm tăng cường sự phối hợp 
trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và 
nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ 
sở tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận 
thức và ý thức chấp hành, tuân thủ pháp 
luật của các tầng lớp nhân dân, đồng thời 
kịp thời giải quyết những mâu thuẫn ngay 
từ khi mới phát sinh ở cơ sở, góp phần giảm 
thiểu đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp 
cũng như huy động mọi nguồn lực xã hội 
tham gia vào công tác PBGDPL, hòa giải ở 
cơ sở. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp Bắc Giang 
đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân 
vận Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp 
nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, hòa 
giải ở cơ sở giai đoạn 2022- 2026 trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo Chương trình phối hợp được ký 
kết, các cơ quan đã thống nhất xác định 
10 nhiệm vụ trọng tâm phối hợp về công 
tác PBGDPL; 06 nhiệm vụ trọng tâm phối 
hợp về công tác hòa giải ở cơ sở gồm:

Về công tác PBGDPL: (i) Tổ chức thực 
hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi 
hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 
của mỗi cơ quan; chỉ đạo, hướng dẫn tổ 
chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) 
thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, 
nhận thức của cán bộ, Nhân dân đặc biệt 
là Nhân dân ở cơ sở. (ii) Nâng cao nhận 
thức của Ủy ban MTTQ và các tổ chức 
thành viên; hệ thống các cơ quan dân vận 
trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng của công tác PBGDPL. (iii) Phát huy 
vai trò nòng cốt của đội ngũ làm công tác 
PBGDPL, mặt trận, dân vận. (iv) Tiếp tục 
đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; đa 
dạng hóa các hình thức, phương thức 
PBGDPL. (v) Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, xây dựng và nhân rộng 
các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả 
gắn với từng chủ đề nội dung, đối tượng 
trong công tác PBGDPL. (vi) Vận dụng kỹ 
năng dân vận khéo trong PBGDPL, gắn 
PBGDPL với việc thực hiện dân chủ ở cơ 
sở. (vii) Kịp thời định hướng nội dung, 
hình thức PBGDPL. (viii) Quan tâm bố trí 
nguồn kinh phí, ưu tiên bố trí nguồn lực 
thực hiện công tác PBGDPL cho các nhóm 
đối tượng đặc thù, yếu thế, đồng bào dân 
tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng 
xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. (ix) Tăng cường thông tin 
các vụ việc vi phạm pháp luật nổi cộm, 
được dư luận quan tâm. (x) Tổ chức khảo 
sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải 
viên ở cơ sở.

Về công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp 
tập trung: (i) Đẩy mạnh tuyên truyền, 
phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước về hòa 
giải ở cơ sở. (ii) Phối hợp chỉ đạo, hướng 
dẫn rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt 
động của tổ hòa giải trên địa bàn. (iii) 
Phát huy sự tham gia chủ động, tích cực 
của MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị-xã 
hội và của người dân trong công tác hòa 
giải ở cơ sở. (iv) Tổ chức tập huấn, biên 
soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. (v) 
Định kỳ hàng năm, mỗi huyện, thành phố 
lựa chọn 01 xã, phường, thị trấn để xây 
dựng mô hình điểm về công tác hòa giải 
ở cơ sở gắn với mô hình “dân vận khéo” 
của hệ thống cơ quan dân vận. (vi) Tổ chức 
kiểm tra, tổng kết và khen thưởng đối với 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung 
ký kết, các cơ quan đã thống nhất phân 
công rõ trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm 
phối hợp cho từng cơ quan trong việc thực 
hiện các nội dung phối hợp phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và 
phù hợp với tình hình thực tế.v

Hội đồng phối hợp phổ biến 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 
Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
PBGDPL năm 2022.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội 
đồng phối hợp PBGDPL đã đánh 
giá kết quả hoạt động năm 2021, 

triển khai nhiệm vụ năm 2022, thảo 
luận về dự thảo Kế hoạch hoạt động 
của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật tỉnh Quảng Bình.

Trong năm 2021, Hội đồng phối 
hợp đã bám sát định hướng hoạt động 
của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung 
ương, tham mưu, tư vấn cho UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác PBGDPL; kịp thời ban 
hành văn bản chỉ đạo thực hiện công 
tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định 
những nội dung pháp luật trọng tâm 
cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh của tỉnh.

Đặc biệt, Hội đồng phối hợp 
PBGDPL tỉnh đã tham mưu giúp 
UBND tỉnh ban hành và triển khai 
nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 
chuẩn tiếp cận pháp luật của người 
dân tại cơ sở. Hội đồng phối hợp 
PBGDPL tỉnh còn ban hành trên 20 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đồng 
thời chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành 
trên 30 văn bản, kế hoạch, hướng 
dẫn nghiệp vụ trong quá trình triển 
khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; 
tổ chức khoảng 11.000 hội nghị, 
cuộc họp liên quan đến PBGDPL 
cho hơn 1,4 triệu lượt người tham 
gia; tổ chức gần 190 cuộc thi về 
pháp luật thu hút hơn 235.500 lượt 

người tham gia…

Việc kiện toàn, củng cố các tổ hòa 
giải luôn được toàn tỉnh quan tâm. 
Đến nay, tỉnh ta có 1.234 tổ hòa giải 
với 8.242 hòa giải viên. Trong năm, các 
tổ hòa giải đã thụ lý 880 vụ việc, trong 
đó đã hòa giải thành đạt tỷ lệ 72,3% 
(giảm 4,5% so với năm 2020). Tính 
đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có gần 
139 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn về 
việc tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 92%).

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, 
ngành tỉnh, phòng Tư pháp các huyện, 
thị xã, thành phố đã tham luận về khó 
khăn, vướng mắc, đánh giá kết quả 
triển khai công tác PBGDPL của cơ 
quan, đơn vị. Đồng thời, chia sẻ cách 
làm mới, sáng tạo, đề xuất giải pháp 
nâng cao chất lượng công tác PBGDPL.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông 
Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Bình ghi nhận, biểu dương kết 
quả công tác PBGDPL năm 2021. Thời 
gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả công tác PBGDPL, các cơ quan, 
đơn vị, địa phương cần tập trung vào 
6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục 
quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy 
đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 
chính sách, pháp luật của nhà nước; 
nhân rộng những hình thức PBGDPL có 
hiệu quả đã được triển khai như phiên 
tòa giả định, các cuộc thi, hội thi, công 
tác hòa giải ở cơ sở…; đẩy mạnh công 
tác PBGDPL đến cơ sở; triển khai các 
nội dung, kế hoạch PBGDPL năm 2022; 
rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực thực hiện 
công tác PBGDPL; phát huy hơn nữa 
vai trò tham mưu cho nhà nước về 
quản lý, giáo dục PBGDPL... 

 THIÊN HOÀ

BẮC GIANG: 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, 
HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2022- 2026

QUẢNG BÌNH - TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN 
KHAI NHIỆM VỤ PBGDPL NĂM 2022

Ông Hồ An Phong - Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh buổi lễ ký kết.

THANH HÙNG-
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Tại khoản 19 Điều 2 Nghị định 
01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 
của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết 
thi hành luật đất đai quy định như sau: 
“6. Trường hợp người đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất đối với thửa đất được giao không 
đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 
7 năm 2004, đất đó không có tranh 
chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại 
thời điểm cấp Giấy chứng nhận có nhà 
ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét 
cấp Giấy chứng nhận và phải thực hiện 
nghĩa vụ tài chính theo quy định”. Theo 

đó, trong trường hợp trên thì thửa đất 
của bạn đã được Ủy ban nhân dân xã 
bán trái thẩm quyền năm 2003 nhưng 
chưa được bàn giao đất trên thực địa, 
không có nhà ở và hiện nay nếu thửa đất 
của bạn không có tranh chấp, phù hợp 
với quy hoạch thì thửa đất này sẽ được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem 
xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất theo quy định pháp luật và bạn phải 
thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, giao dịch mua bán, 
chuyển nhượng giữa bạn với chủ cũ của 
thửa đất vào năm 2015 là giao dịch trái 
quy định tại khoản 1 Điều 188 và điểm a 

khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 
nên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất giữa hai bên sẽ bị vô hiệu theo 
quy định pháp luật. Đồng thời, đây là 
trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất lần đầu nhưng giao dịch 
giữa hai bên được thực hiện vào năm 
2015 nên không thuộc các trường hợp 
được quy định tại khoản 54 Điều 2 Nghị 
định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 
của Chính Phủ như sau:

“1. Các trường hợp đang sử dụng 
đất sau đây mà chưa được cấp Giấy 
chứng nhận và không thuộc trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì 

MUA BÁN ĐẤT 
DO ỦY BAN NHÂN 
DÂN XÃ BÁN TRÁI 
THẨM QUYỀN  
CÓ ĐƯỢC CẤP  
GIẤY CHỨNG 
NHẬN QUYỀN SỬ 
DỤNG ĐẤT?

Thưa luật sư, tôi đang làm cán 
bộ xã. Năm 2015, tôi có mua mảnh 
đất do UBND xã quản lý nhưng 
mua lại của người dân, chỉ mua 
trên giấy tờ vì ô đất đó khoảng 40 
xuất đất bán trái thẩm quyền, cán 

bộ đã bị xử lý vi phạm đã xong. 
Nhưng cho đến nay số diện tích đất 
đó đã bán từ năm 2003 mà xã vẫn 
chưa chia cho dân, chưa có sổ đỏ.

Gia đình tôi không có đất ở 
phải đi ở thuê 6 năm nay, cứ chờ 

đợi hết năm nay qua năm khác 
không biết khi nào xã họ chia đất 
cho để ở. Xin hỏi Luật sư với tình 
trạng này gia đình tôi có được cấp 
sổ đỏ không ạ? 

 Xin cảm ơn rất nhiều!

TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT:

Ý KIẾN LUẬT SƯ NGUYỄN 
VĂN TUẤN - GIÁM ĐỐC 

CÔNG TY LUẬT TNHH TGS, 
THUỘC ĐOÀN LUẬT SƯ 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI:

Luật sự Nguyễn Văn Tuấn.

ĐỘC GIẢ HỎI:

KINH TẾ & PHÁP LUẬT n Số 04 (04) Ngày 28/2/202218



Theo như thông tin bạn cung 
cấp thì mẹ bạn chết năm 1995 
và không để lại di chúc, di sản 

của bà để lại là một lô đất đã được 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất mang tên mẹ bạn. Theo đó, khi 
mẹ bạn chết thì lô đất trên sẽ được 
chia đều cho những người thuộc hàng 
thừa kế thứ nhất của mẹ bạn gồm: 
chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ 
nuôi, con đẻ và con nuôi. Cụ thể, trong 
trường hợp này nếu ông bà ngoại và 
bố bạn đã chết thì lô đất trên sẽ được 
chia đều cho 05 người con của bà. Khi 
đó, 05 anh em bạn sẽ đều có quyền 
đối với lô đất trên và khi một người 
muốn chuyển nhượng lô đất này cho 

bên thứ ba thì phải được sự đồng ý 
của 04 người còn lại. 

Vì vậy, việc chú thứ 2 và chú 
thứ 4 đã tự ý chuyển nhượng một 
mảnh đất trong lô đất cho bên thứ 
ba vào năm 2005 mà không được sự 
đồng ý của những người còn lại là 
trái quy định pháp luật và giao dịch 
mua bán, chuyển nhượng này sẽ bị 
vô hiệu theo quy định tại Điều 122, 
Điều 127 và Điều 134 Bộ luật dân sự 
năm 2005 do vi phạm về mặt chủ 
thể và mặt hình thức.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 
623 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì thời 

hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là 30 
năm đối với bất động sản kể từ thời 
điểm mở thừa kế, theo đó do mẹ bạn 
chết năm 1995 nên đến nay bạn vẫn 
còn thời hiệu yêu cầu Tòa án chia di 
sản thừa kế của mẹ bạn theo quy định 
pháp luật. Trong trường hợp trên, để 
đòi lại được mảnh đất từ bên thứ ba thì 
03 anh em bạn cần phải tiến hành khởi 
kiện tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm 
quyền để đề nghị Tòa án phân chia di 
sản thừa kế đối với lô đất của mẹ bạn 
theo quy định pháp luật và tuyên hợp 
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất giữa chú thú 2 và chú thứ 4 với bên 
thứ ba vào năm 2005 vô hiệu theo quy 

định pháp luật. Khi đó, Tòa án sẽ căn cứ 
vào hồ sơ, tài liệu do các bên cung cấp 
để tuyên hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất vô hiệu và giải 
quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu 
theo quy định tại khoản 2 Điều 137 Bộ 
luật Dân sự năm 2005: “2. Khi giao dịch 
dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại 
tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau 
những gì đã nhận; nếu không hoàn trả 
được bằng hiện vật thì phải hoàn trả 
bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao 
dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch 
thu theo quy định của pháp luật. Bên 
có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường”.v

KHÔNG ĐỂ LẠI DI CHÚC, VIỆC THỪA KẾ 
ĐƯỢC PHÂN CHIA NHƯ THẾ NÀO?

Tôi tên là Nguyễn Văn Nam, 
đang sống tại Thái Nguyên, muốn 
luật sư tư vấn cho một việc như 
sau: tôi có một lô đất có sổ đỏ 
mang tên mẹ tôi, nhưng mẹ tôi 
đã mất năm 1995, không để lại di 
chúc, nhà tôi có 05 anh em. Hiện 
tại chú em thứ tư của tôi đang 
sống tại mảnh đất đó. Năm 1998 
do em tôi thế chấp sổ đỏ tại ngân 
hàng để vay tiền. 

Sau khi hết hạn không có tiền 
trả, sợ ngân hàng phát mãi lô 
đất đó nên em tôi đã xin ý kiến 
tôi cho bán một mảnh trong lô để 
trả nợ ngân hàng và tôi không hề 
được hưởng một đồng nào trong 
vụ chuyển nhượng này. Việc này 
đã được cơ quan có thẩm quyền 
đồng ý cho tách bìa và cấp sổ đỏ 
riêng cho người mua. Hiện tại 
bìa đất của tôi còn 02 mảnh nữa. 

Năm 2005, hai em tôi là chú thứ 2 
và chú thứ 4 lại bàn với nhau bán 
thêm một mảnh nữa trong lô đất 
đó (có giấy viết tay thỏa thuận 
mua bán giữa hai bên) nhưng 
không được sự đồng ý của tôi và 
02 người em nữa. 

Xin hỏi: Như vậy có phải đã 
vi phạm pháp luật về thừa kế 
không? Việc mua bán giữa hai 

bên như vậy có đúng pháp luật 
không? Cách giải quyết làm thế 
nào để tôi đòi lại mảnh đất đã 
bán. Vì 03 anh em còn lại không 
muốn bán đất. (xin nói thêm tôi 
là anh cả trong nhà, cô thứ 03 là 
gái, chú út bị bệnh đao bẩm sinh 
đang ở với tôi). Rất mong được 
luật sư tư vấn giúp. 

 Xin chân thành cảm ơn. 

TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT:

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

người đang sử dụng đất thực hiện thủ 
tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất lần đầu theo quy định của Luật đất 
đai và quy định tại Nghị định này mà 
không phải làm thủ tục chuyển quyền 
sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
không được yêu cầu người nhận chuyển 
quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn 
bản chuyển quyền sử dụng đất theo 
quy định của pháp luật:

a) Sử dụng đất do nhận chuyển 
nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng 
đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008;

b) Sử dụng đất do nhận chuyển 
nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng 
đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến 
trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có 
giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định 
tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 
của Nghị định này;

c) Sử dụng đất do nhận thừa kế 
quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 
7 năm 2014.”

Theo đó, nếu thửa đất đủ điều kiện 
để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất theo quy định pháp luật thì Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất được 
cấp sẽ mang tên chủ cũ của thửa đất, 
tức là người đã trực tiếp mua đất của 
Uỷ ban nhân dân xã năm 2003. Khi đó, 
bạn và chủ cũ của thửa đất sẽ phải tiếp 
tục thực hiện thủ tục chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất tại văn phòng công 
chứng và thực hiện thủ tục đăng ký 
biến động đất đai tại cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền theo quy định pháp luật 
thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
mới đứng tên bạn.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho chủ cũ sẽ xuất hiện 
rất nhiều rủi ro cho bạn nên để bảo 
vệ được quyền và lợi ích hợp pháp 
của mình thì bạn cần phải thỏa thuận 
bằng biên bản với người chủ cũ của 
thửa đất về việc này.v

ĐỘC GIẢ HỎI:
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Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Bình vừa tổ 
chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có các 

thành viên, thư ký Hội đồng, đại diện lãnh đạo một số ngành, đơn vị có liên quan. Đồng chí Trần Chí 
Tiến, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng hợp liên ngành tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong những năm qua việc triển khai 
thực hiện các quy định về xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (cấp xã 
đạt CTCPL) đã được triển khai kịp thời, 
thống nhất trên địa bàn tỉnh. Công tác 
đánh giá, công nhận cấp xã đạt CTCPL 
đã bám sát với nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu của 
địa phương.

Trong năm 2021, do tình hình dịch 
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên 
việc triển khai thực hiện các tiêu chí CTCPL 

cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với 
việc thực hiện tiêu chí về phổ biến, giáo 
dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Việc 
triển khai các hội nghị phổ biến giáo dục 
pháp luật và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn 
cho đội ngũ hòa giải viên bị hạn chế để 
đảm bảo công tác phòng, chống dịch 
bệnh. Thay vào đó, các địa phương đã 
phát huy được hiệu quả, lợi thế của việc 
tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp 
luật trên hệ thống truyền thanh với việc 
đẩy mạnh thời lượng và số lượng các buổi 
phát thanh tuyên truyền, phổ biến các 

quy định pháp luật. 

Qua đó, đã giúp cho cán bộ, nhân dân 
thường xuyên được cập nhật kịp thời các 
quy định pháp luật mới, các quy định về 
phòng, chống dịch bệnh…Khi tình hình 
hình dịch bệnh được cơ bản khống chế, 
các địa phương cũng đẩy mạnh các hoạt 
động nhằm nâng cao chất lượng việc thực 
hiện các tiêu chí CTCPL bằng các hình thức 
phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về phòng, 
chống dịch bệnh. Việc giải quết TTHC, giải 
quyết đơn thư cũng được thực hiện đúng 

quy định, đúng trình tự, thủ tục. Tỉ lệ các 
vụ việc vi phạm pháp luật giảm so với 
năm trước. Tỷ lệ hòa giải thành của các tổ 
hòa giải ở cơ sở vẫn chiếm tỷ lệ cao. Qua 
báo cáo, các tổ hòa giải đã hòa giải thành 
là 749 vụ việc (chiếm tỷ lệ 77,1% số vụ 
việc được hòa giải)

Chính vì vậy, trong năm 2021 đã có 
109/109 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh được Chủ tịch UBND cấp huyện công 
nhận xã, phường, thị trấn đạt CTCPL (đạt 
tỷ lệ 100%). ĐẠI LÂM

Trên cơ sở triển khai Thông tư liên 
tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-
BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 

29/8/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, TAND tối 
cao, Viện KSND tối cao về công tác phối 
hợp TGPL trong hoạt động tố tụng, Hội 
đồng phối hợp liên ngành đã được kiện 
toàn gồm 8 thành viên và tổ giúp việc có 
7 người, triển khai hoạt động hiệu quả 
công tác TGPL trong hoạt động tố tụng 
cho người dân.

Năm 2021, Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý (TGPL) nhà nước tăng cường công tác 
truyền thông về TGPL cho người dân tại 25 
điểm; tổ chức 8 hội nghị về TGPL cho 2.350 
lượt người là đối tượng khuyết tật và cấp 
phát miễn phí 5.000 tờ rơi pháp luật TGPL. 
Đã thụ lý, cử người tham gia tố tụng thực 
hiện TGPL 191 vụ việc cho 191 đối tượng. 
Trong đó, trợ giúp viên pháp lý thực hiện 
187 vụ việc (chiếm 97,9%%), Luật sư ký 
hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm 
thực hiện 04 vụ việc (chiếm 2,1%). Trong 
191 vụ việc, có 142 vụ việc thuộc lĩnh vực 
tố tụng hình sự; 48 vụ việc thuộc lĩnh vực 
tố tụng dân sự, hôn nhân và gia đình; 01 
vụ việc thuộc lĩnh vực tố tụng hành chính. 
Các đối tượng được TGPL có 38 đối tượng 
là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến 
dưới 18 tuổi, 18 đối tượng là trẻ em, 20 

đối tượng là người nghèo, 16 đối tượng là 
người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, 28 
đối tượng là người có công với cách mạng, 
39 đối tượng là người dân tộc thiểu số cư 
trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội 
đặc biệt khó khăn, 06 đối tượng là người 
cao tuổi có khó khăn về tài chính, 19 đối 
tượng là người khuyết tật có khó khăn về 
tài chính, 03 đối tượng là thân nhân của 
liệt sỹ có khó khăn về tài chính, 02 đối 
tượng là người nhiễm chất độc da cam có 
khó khăn về tài chính, 01 đối tượng từ đủ 

16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ 
án hình sự có khó khăn về tài chính, 01 đối 
tượng là nạn nhân trong vụ việc bạo lực 
gia đình. Các cơ quan điều tra, Viện KSND, 
TAND hai cấp, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ 
tăng cường sự phối hợp, thực hiện hiệu 
quả những nội dung quy định tại Thông 
tư liên tịch số 10/2018/TTLT.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng 
phối hợp liên ngành đã tập trung thảo 
luận về những khó khăn, vướng mắc và đề 

xuất những giải pháp thực hiện nhiệm vụ 
trọng tâm trong năm 2022, trong đó chú 
trọng vào một số vấn đề như: tăng cường 
trách nhiệm, vai trò của các cơ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 
trong việc hướng dẫn, giải thích cho 
người bị tạm giữ, tạm giam, người bị buộc 
tội, người bị hại và các đương sự khác về 
quyền được TGPL; phối hợp với cơ quan 
quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện 
TGPL trong việc đánh giá về chất lượng 
tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp 

lý, luật sư là cộng tác viên; tăng cường cơ 
chế phản hồi thông tin liên quan đến hoạt 
động TGPL, đặc biệt là các nội dung liên 
quan đến chất lượng vụ việc TGPL, tinh 
thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp 
của người thực hiện TGPL, cơ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí 
Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ 
tịch Hội đồng phối hợp liên ngành đánh 
giá cao những kết quả đạt được trong 
năm 2021, đồng chí đề nghị các ngành là 
thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành 
cần triển khai hiệu quả Luật TGPL; Luật Tố 
tụng hình sự, dân sự, hành chính; Luật 
Tạm giữ, tạm giam và Thông tư liên tịch 
số 10/2018/TTLT. Nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của hội đồng, từng thành viên hội 
đồng và tổ giúp việc; tăng cường trao đổi 
thông tin, giới thiệu đối tượng thuộc diện 
được TGPL giữa các cơ quan tiến hành 
tố tụng, trong đó duy trì kênh thông tin 
thường xuyên giữa công an, VKSND, TAND, 
trung tâm TGPL nhà nước, đoàn luật sư 
nhằm bảo đảm công tác TGPL. Nâng cao 
chất lượng, số lượng vụ việc được TGPL 
thông qua hoạt động truyền thông pháp 
luật, bằng hình thức tham gia tố tụng để 
các đối tượng thuộc diện TGPL được trợ 
giúp kịp thời, hiệu quả, chất lượng.v

HÀ NAM - 100% XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

QUẢNG BÌNH:

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong 
hoạt động tố tụng triển khai nhiệm vụ năm 2022

HỒNG CHÂU -

100% xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
trong năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.
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Thực hiện chỉ đạo của 
Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) Trung ương tại 
văn bản số 273/HĐPH ngày 
25/01/2022 về việc phổ biến 
các luật, nghị quyết mới 
được Quốc hội thông qua, 
triển khai một số nhiệm vụ 
PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 
2022; Kế hoạch số 215/KH-
UBND ngày 20/01/2022 
của UBND tỉnh Long An về 
việc thực hiện công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật, 
hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 
cận pháp luật năm 2022. 
Ngày 18/02/2022 Hội đồng 
phối hợp PBGDPL (Hội 
đồng) tỉnh ban hành văn 
bản số 329/HĐPH về việc 
hướng dẫn nội dung sinh 
hoạt “Ngày pháp luật” 
định kỳ năm 2022 trên địa 
bàn tỉnh.

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG 
NỘI DUNG SINH HOẠT 
“NGÀY PHÁP LUẬT” 
ĐỊNH KỲ 

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, 
kịp thời chính sách, pháp luật bằng các 
hình thức phù hợp với từng đối tượng, 
địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, trong 
đó các cơ quan, đơn vị, địa phương cần 
tập trung: Tiếp tục triển khai có hiệu 
quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 
06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 
số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí 
thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/
TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 
cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền các văn bản pháp luật 
mới ban hành; các luật, pháp lệnh; các 
văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản 
lý; các quy định pháp luật, dự thảo chính 
sách, pháp luật có nội dung liên quan trực 
tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, 
doanh nghiệp; các điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên có liên quan trực 
tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các 
điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với 
các nước có chung đường biên giới…

Tuyên truyền cải cách hành chính; 
khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí; phòng, chống thiên 
tai, dịch bệnh; đất đai; nhà ở; cư trú; 
bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực 
phẩm; phòng, chống cháy nổ; an ninh 
trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ khởi 
nghiệp; pháp luật về dân sự; hôn nhân, 
gia đình, trẻ em.

Tuyên truyền, PBGDPL các vấn đề 
dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định 
hướng dư luận xã hội; các văn bản quy 
phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp 
ban hành.  

ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ 
NỘI DUNG SINH HOẠT  
CỤ THỂ
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đặc 
điểm tình hình thực tế từng cơ quan, 
đơn vị, địa phương mà lựa chọn nội 
dung PBGDPL thiết thực, phù hợp, hiệu 
quả. Ngoài những nội dung có liên 
quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách 
hoặc theo sự chỉ đạo của cấp trên, nội 
dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” định 
kỳ cần tập trung vào một số nội dung 
như sau: Quý I năm 2022: Tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến: pháp luật về xử phạt 
vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 
mạng; Luật phòng, chống ma túy; các 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành năm 2021. Các Nghị định của 
Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành 
và các Nghị quyết, Quyết định của HĐND 
và UBND các cấp có hiệu lực thi hành 
trong Quý I/2022. Tuyên truyền các quy 
định pháp luật liên quan đến biên giới 
quốc gia; công tác phân giới, cắm mốc 
biên giới; thông tin đối ngoại; …

Quý II năm 2022: Tập trung tuyên 
truyền: Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thống kê và Phụ lục - 
Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia 
của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư, Luật Đầu 
tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện 
lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu 
thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 
và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV 
(Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền 
tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết 
về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 
công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 
phía Đông giai đoạn 2021-2025...). Các 
Nghị định của Chính phủ, Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của 
các Bộ, ngành và các Nghị quyết, Quyết 
định của HĐND và UBND các cấp có hiệu 
lực thi hành trong Quý II/2022. Các quy 
định pháp luật về hôn nhân và gia đình; 
bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia 
đình; dân số, chính sách kế hoạch hóa 
gia đình; những quy định về bảo vệ, 
chăm sóc, giáo dục trẻ em; các quy định 
pháp luật liên quan đến các vấn đề lao 
động như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, an toàn vệ sinh lao động...

Quý III năm 2022: Tập trung tuyên 
truyền các Luật, Nghị định của Chính 
phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các 
Nghị quyết, Quyết định của HĐND và 
UBND các cấp có hiệu lực thi hành trong 
Quý III/2022.  Các quy định pháp luật có 
liên quan đến chế độ, chính sách đối với 
thương binh, liệt sĩ, người có công cách 
mạng; tuyên truyền các hoạt động “đền 
ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; 
phòng, chống mua bán người…

Quý IV năm 2022: Tuyên truyền các 
quy định pháp luật liên quan đến chế 
độ, chính sách đối với nữ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động, người 
cao tuổi; các quy định pháp luật liên 
quan đến phòng, chống mại dâm, ma 
túy; phòng, chống bạo lực gia đình; an 
toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống 
cháy nổ; các quy định pháp luật về dân 
chủ cơ sở, toàn dân tham gia bảo vệ an 
ninh tổ quốc, quốc phòng toàn dân… 
Tập trung tuyên truyền các Luật, Nghị 
định của Chính phủ, Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ, Thông tư của các Bộ, 
ngành và các Nghị quyết, Quyết định 
của HĐND và UBND các cấp có hiệu lực 
thi hành trong Quý IV/2022...v

LONG AN:

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp
 luật tỉnh hướng dẫn nội dung sinh hoạt 

“Ngày pháp luật” định kỳ năm 2022

Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Long An.

PHAN ĐỨC BỘ-
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HỒN QUÊ TRONG MỖI 
BỨC TRANH

Hình ảnh người nghệ nhân với cặp 
kính lão vẫn ngày ngày miệt mài, tỉ mỉ 
xâu kim, kéo chỉ khiến chúng tôi không 
thể dời mắt. Từng đường kim cứ đều đều 
đâm lên đâm xuống, từng bông hoa, 
chiếc lá cũng thế dần dần hiện lên thật kì 
diệu và tinh tế. Người nghệ nhân ấy vẫn 
say sưa với công việc của mình mà không 
biết rằng chúng tôi – những vị khách 
không mời mà đến đang đứng ngắm 
nghía từng cử chỉ của bà. 

Đến khi hết một đường chỉ, bà mới 
rảnh tay và nhìn ngó xung quanh, thấy 
chúng tôi bà nở một nụ cười tươi vui. 
Thấy những vị khách yêu thích những bức 
tranh thêu tay truyền thống bà ngưng 
tay, giới  thiệu cho chúng tôi từng bức 
tranh của mình. Đằng sau mỗi bức tranh 
là một câu chuyện, một thông điệp bà 
muốn gửi gắm tới mọi người. 

Nghệ nhân Trần Thị Tiệp sinh ra và 
lớn lên tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, 
huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đến nay đã 
ngoài 60 tuổi. Bà chia sẻ, mình gắn bó với 
nghề đã hơn 30 năm. Những ngày đầu 
bà đến với tranh thêu tay cũng vô cùng 
tình cờ. Bà kể ngày ấy học hết cấp II, thấy 
các bà, các chị thêu tranh cho hợp tác xã 
để xuất khẩu sang Liên Xô (cũ) cũng thấy 
thích thú rồi xin vào học thêu tại hợp tác 
xã. Ở đây bà được các “tiền bối” chỉ cho 
những kiến thức cơ bản, các kiểu thêu 
cho từng họa tiết. Những ngày đầu thêu 
tay rất khó, vì nó đòi hỏi từng đường thêu 
phải đều nhau, chỉ không được xoắn, hay 
đè lên nhau…chính vì vậy bà phải mất 
khá nhiều thời gian để hoàn thành được 
một họa tiết cho bức tranh. 

Chỉ đến mỗi bức tranh bà đều dừng 
lại kể cho chúng tôi nghe về ý nghĩa của 
chúng. Các loại tranh bà thêu chủ yếu là 
những bức tranh phong cảnh, các bức 
tranh về làng quê Việt Nam xưa với cây 
đa, bến nước, sân đình…Các địa danh 
nổi tiếng như: Hà Nội với lá vàng mùa thu 
bên hồ Hoàn Kiếm, Quảng Ninh với hình 
ảnh vịnh Hạ Long khi bình minh lên đón 
ánh nắng ban mai dịu nhẹ, ấm áp. Những 

bức tranh thêu hoa sen, từng cánh hoa 
mỏng manh, ep ấp và  sống động.

Sinh ra và lớn lên ở làng quê Việt 
Nam, dù cuộc sống bây giờ có nhiều đổi 
khác thì với bà hình ảnh làng quê xưa 
vẫn luôn luôn hiện hữu trong tâm trí bà. 
Bà luôn muốn mang hình ảnh đồng quê 
xưa yên bình đến mọi người, chính vì 
vậy bà đã tái hiện chúng trong mỗi bức 
tranh của mình. Hình ảnh làng quên hiện 

lên với ruộng lúa chín vàng, với lũ trẻ 
mục đồng ngồi trên lưng trâu thổi sáo, 
với những cánh diều tuổi thơ bay lượn 
trên nền trời trong xanh, với lũy tre, cây 
đa đầu làng, nơi người nông dân có thể 
cùng nhau nghỉ ngơi, trò chuyện, cười nói 
hả hê sau những giờ làm việc trên cánh 
đồng nắng gắt...

 Đối với bà cây kim, sợi chỉ là những 
người bạn thân thiết, cùng bà tạo nên 
những câu chuyện, giúp bà gửi gắm từng 
tâm sự, những kỉ niệm xưa cũ…

NẶNG LÒNG VỚI  
TRANH THÊU TAY 
TRUYỀN THỐNG

Trở lại với khung thêu, vừa thêu bà 
vừa chia sẻ, để trở thành một người thợ 
trong nghề thêu tay thực sự rất khó, 
đòi hỏi người thợ phải có lòng kiên trì, 
vì những bức tranh nhỏ phải mất tầm 
khoảng 1 tuần mới hoàn thành. Bên cạnh 
đó là sự tỉ mỉ, khéo léo. Thêu tay truyền 
thống khác với các kiểu thêu khác như 
thêu chữ thập, người thêu chỉ cần thêu 
một kiểu đơn giản với số màu đã được 
đánh sẵn. Đối với thêu tay, người thợ phải 
thêu đều tay, giữ cho chỉ thêu không bị 
xoán sợi, hay bị rối chỉ, người thêu tranh 
phải biết cách tự phối màu sao cho thật 
hài hòa và sinh động. Quan trọng nhất, 
người thêu tay cần phải có tình yêu đối 
với nghề, tình yêu với cây kim, sợi chỉ có 
thế mới ngày đêm miệt mài bên khung 
thêu được, Nghệ nhân Tiệp chia sẻ.

Đang dở tay với họa tiết của một 
bông hoa, bà hướng dẫn chúng tôi về 
việc chọn kim, chọn chỉ, phối màu. Đối 
với thêu cánh hoa cần có sự mềm mại, vì 
vậy nên chọn kim nhỏ và đường thêu dài, 

ngắn, xen kẽ lẫn nhau tạo cảm giác tự 
nhiên, tinh tế. Với phần nhụy hoa, người 
thêu cần dùng kỹ thuật thêu sa hạt, chọn 
loại kim to hơn để thể hiện rõ phần nhụy 
hoa không bị xen lẫn với các phần khác. 
Phối màu được đánh giá là một công 
đoạn khó trong thêu tranh, người thêu 
tranh phải có con mắt thẩm mỹ, kết hợp 
màu đậm, nhạt để bức tranh có chiều 
sâu, tinh tế. 

Khi chúng tôi hỏi về việc dạy nghề, 
học nghề, người nghệ nhân giọng trầm 
xuống, chia sẻ: giờ giới trẻ không còn 
mặn mà với nghề này nữa, vì thu nhập 
thấp và là nghề thủ công. Hiện nay, có 
nhiều dòng tranh xuất hiện, đơn giản, 
dễ làm không mất quá nhiều thời gian 
nổi lên như “mì ăn liền”. chính vì vậy mà 
tranh thêu tay truyền thống rất khó cạnh 
tranh được. Hiện nay, gắn bó với nghề 
thường là những người ở thế hệ trước, 
những người trẻ cũng có nhưng tỉ lệ thấp 
và thường chỉ thêu những lúc nông nhàn, 
rảnh rỗi, chứ không coi đây là nghề để 
nuôi sống bản thân và gia đình, chính vì 
vậy mà họ không dồn nhiều tâm huyết 
vào tranh thêu tay truyền thống. 

Tuy nhiên, chỉ những người biết chơi 
tranh, sành chơi tranh và am hiểu về các 
dòng tranh mới thấy được hết những gì 
tinh túy nhất của tranh thêu tay.Dòng 
tranh này vẫn luôn có những nét riêng 
mà không dòng tranh nào có được. Chính 
những người nghệ nhân đã mang lại cho 
tranh cái “hồn” đặc trưng ấy. 

Đối với nghệ nhân Tiệp, thêu tay là 
tình yêu, là niềm hạnh phúc. Chỉ cần là 
mắt còn sáng thì người nghệ nhân sẽ 
luôn gắn bó với nghề, gìn giữ nghề. Gửi 
gắm tâm hồn mình vào mỗi bức tranh.v

mang hình bóng quê hương
Bài và ảnh HẰNG NGÔ-

Đối với người nghệ nhân này, 
tranh thêu tay không chỉ là 

“miếng cơm, manh áo” mà nó 
còn là tình yêu và là nơi để lưu 
giữ nét đẹp truyền thống của 

người dân quê Việt Nam.

ợi chỉ Nghệ nhân Trần Thị Tiệp bên tác phẩm của mình.

Tác phẩm "Chùa một cột".

NGHỆ NHÂN 
THÊU TAY 
TRẦN THỊ TIỆP: 
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XUẤT HIỆN NHIỀU MÔ 
HÌNH HIỆU QUẢ 

Góp phần cùng địa phương thực 
hiện Chương trình xây dựng nông thôn 
mới, năm 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ 
huyện Phúc Thọ đã phát triển và duy trì 
634 đoạn đường phụ nữ tự quản, 125 
đoạn đường nở hoa; duy trì và xây mới 
50 điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch 
- đẹp; xây dựng 69 mô hình sạch đồng 
ruộng… Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 
huyện Phúc Thọ Lê Thị Thư cho biết: Kết 
quả đạt được từ phong trào bảo vệ môi 
trường do các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ 
triển khai đã góp phần đưa Phúc Thọ 
hoàn thành xây dựng huyện nông thôn 
mới năm 2020.

Trong khi đó, Hội Liên hiệp phụ nữ 
huyện Ứng Hòa đã đăng ký với Ban Chỉ 
đạo Chương trình xây dựng nông thôn 
mới triển khai các chương trình hành 
động: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, 
giảm nghèo, tăng giàu; duy trì đoạn 
đường phụ nữ tự quản, xây dựng các 
tuyến đường nở hoa, các điểm sinh hoạt 
cộng đồng xanh - sạch - đẹp và thân 
thiện với môi trường…

Đóng góp vào phong trào, Chủ tịch 
Hội Nông dân huyện Đan Phượng Thiều 
Văn Son cho biết: Năm qua, Hội Nông 
dân huyện vận động hội viên chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được thêm 
73ha, trong đó khai thác diện tích bãi 
sông Hồng được 22ha để trồng rau hữu 
cơ ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt; 
hình thành thêm 2 mô hình nho hạ đen 
kết hợp với du lịch trải nghiệm tại xã Đan 
Phượng, Phương Đình và triển khai mô 
hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Liên 
Trung cho hiệu quả kinh tế cao.

NGUYỄN MAI-

Mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao ở xã Song Phượng, 
huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Thực hiện Chương trình xây dựng 
nông thôn mới, những năm qua, 

thành phố Hà Nội đã huy động cả 
hệ thống chính trị và toàn xã hội 

cùng chung sức vào cuộc với quyết 
tâm cao nhất. Các hội, đoàn thể từ 
thành phố đến cơ sở đã góp phần 

quan trọng trong việc tuyên truyền, 
vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn 
viên… tham gia xây dựng nông thôn 

mới bằng những việc làm cụ thể, 
mang lại hiệu quả tích cực. 

H
À

 N
Ộ

I:

xây dựng nông 
thôn mới nâng cao 

và kiểu mẫu Văn phòng Điều phối Chương trình 
xây dựng nông thôn mới thành 
phố Hà Nội nhận định: Phong trào 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thủ 
đô đã nhận được sự ủng hộ tích cực của 
các hội, đoàn thể. Có thể nêu một vài ví 
dụ như Hội Nông dân thành phố Hà Nội 
đã tổ chức tọa đàm: “Vai trò của Hội Nông 
dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu 
năm 2021”; Hội Liên hiệp phụ nữ thành 
phố tổ chức tọa đàm “Giải pháp phát huy 
vai trò của phụ nữ trong phát triển sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng 
công nghệ cao”; Thành đoàn Hà Nội đã 
thành lập các đội hình thanh niên tình 
nguyện xây dựng nông thôn mới và 
chuyển giao khoa học kỹ thuật tại các 
huyện, thị xã...

CHUNG SỨC XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI

Những hoạt động cụ thể của các hội, 
đoàn thể đã góp phần quan trọng vào 
việc thực hiện thành công các tiêu chí 
xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại 
nhiều địa phương. Đến hết năm 2021, Hà 
Nội đã có 12/18 huyện, thị xã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong 6 
huyện còn lại chưa đạt chuẩn có 4 huyện 
đã và đang được Trung ương xem xét 
công nhận). Hà Nội cũng đã có 382/382 
xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn, 
47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 
5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực 
Văn phòng Điều phối Chương trình xây 
dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội 
Nguyễn Văn Chí cho biết: Năm 2022, 
thành phố phấn đấu có thêm 2 huyện 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới; 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao; 25 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao; 15 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu trên, 
bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của thành 
phố, các hội, đoàn thể cũng đã có những 
kế hoạch, giải pháp cụ thể, phù hợp đóng 
góp vào mục tiêu của chương trình.

Góp phần thực hiện hiệu quả các 
mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Chủ 
tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội 
Phạm Hải Hoa cho biết, năm 2022, Hội 
Nông dân thành phố sẽ đẩy mạnh triển 
khai phong trào “Nông dân thi đua xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 
thực hiện các chương trình, đề án về phát 
triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn 
mới, nâng cao đời sống nông dân. Hội 
Nông dân thành phố sẽ làm tốt công tác 
tuyên truyền để cán bộ, hội viên nông 
dân nhận thức rõ vai trò chủ thể trong 
xây dựng nông thôn mới; từ đó có những 
việc làm thiết thực, hiệu quả xây dựng 
và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh 
thành phố cũng vận động cán bộ, hội 
viên gương mẫu, đi đầu trong thực hiện 
các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 
Thành đoàn Hà Nội triển khai nhiều giải 
pháp hỗ trợ thanh niên tham gia phát 
triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
theo hướng sạch, xanh, bền vững; tích 
cực tham gia Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm (OCOP); đồng thời triển khai 
các hoạt động bảo vệ môi trường làng 
nghề, dòng sông quê hương; duy trì các 
đội hình thanh niên tình nguyện tham 
gia tái cơ cấu nông nghiệp và chuyển 
giao khoa học, kỹ thuật mới cho người 
dân nông thôn.

Có thể nói, với sự vào cuộc tích 
cực, trách nhiệm của các hội, đoàn thể, 
Chương trình xây dựng nông thôn mới 
Hà Nội hứa hẹn tiếp tục đạt được nhiều 
kết quả khả quan trong năm 2022 và các 
năm tiếp theo.� VƯƠNG DUYGian hàng trưng bày sản phẩm OCOP Hà Nội.

ẩy mạnh
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định hướng đến năm 2030. Trong đó, 
xác định việc áp dụng chuyển đổi số và 
thúc đẩy kinh tế tuần hoàn được xem 
là xu thế tất yếu trong trong thời đại 
4.0. Đây được xem là giải pháp quan 
trọng để các sản phẩm OCOP nâng 
cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản 
xuất, tham gia vào chuỗi giá trị liên 
kết phát triển sản xuất gắn với tiêu 
thụ sản phẩm. Năm 2021 và 2022, 
tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 
“Mỗi xã một sản phẩm”:

Xác định việc nâng cao nhận thức 
về chuyển đổi số cho các chủ thể tham 
gia chu trình OCOP và năng lực cán bộ 
triển khai thực hiện chương trình là 
yếu tố quan trọng nên công tác tuyên 
truyền, tập huấn được chú trọng. Năm 
2021, tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp 
với các Trường Đại học trên địa bàn, 
các địa phương, đơn vị triển khai trên 
10 hội thảo, 15 lớp tập huấn, 5 chương 
trình livestream với các nội dung: hỗ 
trợ các địa phương, chủ thể thực hiện 
chu trình OCOP; chuyển đổi số trong 
chương trình OCOP; hướng dẫn xây 
dựng kịch bản và kỹ thuật livestream 
bán sản phẩm OCOP trên mạng xã 
hội cho 500 lượt người và hàng nghìn 
lượt người (tham gia bằng hình thức 
trực tuyến). Tích cực phối hợp với 
các cơ quan thông tin, truyền thông 
tuyên truyền về Chương trình OCOP: 
Xây dựng 06 phóng sự, phim tư liệu, 
chuyên đề phát sóng trên truyền hình 
Trung ương (VTV1, cổng thông tin đối 
ngoại vietnam.vn...); đăng tin, bài 
trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 
Cổng thông tin điện tử tỉnh; Biên tập 
và đăng tải 200 bài trên Trang thông 
tin điện tử nông thôn mới, Website 
OCOP Thái Nguyên (lũy kế đến ngày 
07/12/2021 đã có trên 2,6 triệu lượt 
người truy cập).

Công tác xúc tiến thương mại và 
quảng bá sản phẩm được coi trọng, 

Đồng chí Trần Nho Hưởng, 
Phó Chánh Văn phòng điều phối 

Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên 

phát biểu tại Hội thảo.

Để từng bước khắc phục hạn chế, 
bất cập, nhằm xây dựng và mở 
rộng các vùng sản xuất nông sản 

lớn; thuận lợi về giao thông, lao động, 
logistics, có tiềm năng trở thành động 
lực tăng trưởng cho các địa phương, 
tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo, trong đó có: Quyết định 
số 3485/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 
của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban 
hành Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh 
Thái Nguyên, giai đoạn 2019 – 2025; Kế 
hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 
của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực 
hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh 
Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, 

các sản phẩm OCOP 
gắn với chuyển đổi số trong 

nông nghiệp, nông thôn

Bài và ảnh NGUYỄN CÔNG DŨNG
Văn phòng Điều phối Nông thôn 
mới tỉnh Thái Nguyên-

Thái Nguyên là tỉnh trung du miền núi phía bắc, khu 
vực nông thôn chiếm tới trên 70% dân cư; tỷ trọng nông 

nghiệp chiếm 11,5% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Sau 
hơn mười năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới, đa số các địa phương mới chủ 

yếu tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng, việc phát 
triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân 

chưa được quan tâm đúng mức, việc đưa nông sản địa 
phương ra thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn…

THÁI NGUYÊN: hát triển

Áp dụng 
chuyển đổi số, 

bán hàng bằng 
hình thức 

livestream trực 
tuyến thông 

qua các kênh 
mạng xã hội 

của HTX Tâm 
Trà Thái.
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Dập tem 
truy xuất 
nguồn gốc 
cho sản 
phẩm chè 
Thái Nguyên 
thông qua 
các kênh 
mạng xã 
hội của HTX 
Tâm Trà Thái.

nhằm kết nối và đưa sản phẩm ra thị 
trường. Do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, tỉnh Thái Nguyên đã khuyến 
khích các chủ thể OCOP đẩy mạnh 
các hoạt động quảng bá, giới thiệu 
sản phẩm trên các trang mạng xã hội 
(Facebook, fanpage, Zalo, các trang 
thương mại điện tử), Website nông 
thôn mới, OCOP Thái Nguyên (đến nay, 
60/68 doanh nghiệp, hợp tác xã có sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở 
lên đã quảng cáo, giới thiệu, bán sản 
phẩm trên nền tảng số và các trang 
mạng xã hội); tổ chức ngày hội trưng 
bày sản phẩm OCOP và các sản phẩm 
nông nghiệp tiêu biểu nhân dịp các sự 
kiện của tỉnh (như: Kỷ niệm 190 năm 
thành lập tỉnh Thái Nguyên). Tổ chức 
các hoạt động xúc tiến thương mại 
cho các sản phẩm đã được chứng nhận 
đạt sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, 5 sao 
trên hệ thống truyền thông đa phương 
tiện. Lắp đặt 100 biển hiệu giới thiệu 
và bán sản phẩm OCOP tại các đơn 
vị cấp huyện, cấp xã; thiết kế và chế 
tác 1.500 huy hiệu OCOP Thái Nguyên 
nhằm quảng bá, tôn vinh các chủ thể 
có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Giới 
thiệu 129 sản phẩm OCOP trên các 
sàn giao dịch điện tử (C- Thái Nguyên, 
Viettel, VinaPost, Voso, Sendo, Lazada, 
Amazon...). Xây dựng Website OCOP 
Thái Nguyên nhằm số hoá việc quản lý, 
đánh giá, xếp hạng và quảng bá phát 
triển các sản phẩm. Chủ trì 05 hội nghị 
(trực tuyến) kết nối các doanh nghiệp, 
hợp tác xã với các đối tác đẩy mạnh 
xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu 
trong và ngoài nước.

Khoa học và công nghệ, bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ là khâu đột phá. 
Tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các 
chính sách khoa học, công nghệ đối với 
các chủ thể tham gia chu trình OCOP, tư 
vấn và hỗ trợ gần 50 đơn vị phát triển, 
đăng ký xác lập, bảo hộ, thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm 
OCOP. Hướng dẫn các huyện, thành 
phố, thị xã và các chủ thể OCOP triển 
khai thực hiện Quyết định số 1162/QĐ-
VPĐP-OCOP ngày 17/9/2020 của Văn 
phòng điều phối nông thôn mới Trung 
ương về Ban hành Quy chế quản lý và 
sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản 
phẩm OCOP Việt Nam. Tư vấn, hỗ trợ cho 
21 đơn vị trong việc thực hiện các ứng 

dụng công nghệ của cuộc cách mạng 
nông nghiệp (4.0), “Nông nghiệp bền 
vững, công nghệ cao”, “Nông nghiệp 
hữu cơ” “Nông nghiệp thông minh” 
vào tổ chức sản xuất hàng hóa, dịch vụ 
trong Chương trình OCOP. 

Đến nay, đã hỗ trợ cấp chứng nhận 
VietGap cho trên 500 ha chè; 300 ha 
lúa; 150 ha rau, củ, quả. Tư vấn cho 10 
chủ thể xây dựng hệ thống tưới thông 
minh, ứng dụng chuyển đổi số trong 
quản lý, điều hành sản xuất và bán 
hàng. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
sản phẩm; thiết kế bao bì, nhãn mác, 
catalogue sản phẩm; hỗ trợ đăng ký 
mã số, mã vạch và Website quảng bá 
sản phẩm cho trên 100 doanh nghiệp, 
hợp tác xã; Xây dựng dữ liệu, ứng 
dụng phục vụ truy xuất nguồn gốc, 
xuất xứ sản phẩm và cấp 500.000 tem 
truy xuất nguồn gốc cho 50 sản phẩm 
tham gia chu trình OCOP.

Với những nỗ lực và cách làm sáng 
tạo, cùng với quyết tâm cao của các 
địa phương, đơn vị. Sau ba năm triển 
khai thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản 
phẩm”, đến nay toàn tỉnh có 129 sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao 

trở lên (trong đó có: 54 sản phẩm 3 
sao, 73 sản phẩm 4 sao; 02 sản phẩm 
5 sao). Chương trình OCOP đã tạo nên 
những tín hiệu tích cực, trở thành 
động lực để phát triển kinh tế vùng 
nông thôn. Chuỗi liên kết giá trị gắn 
với tiêu thụ sản phẩm được hình thành 
khép kín từ các khâu: nuôi, trồng - 
chăm sóc - thu hoạch - bảo quản - chế 
biến - đóng gói - quảng bá, xúc tiến 
thương mại - tiêu thụ sản phẩm. Quy 
mô vùng nguyên liệu được mở rộng, 
chuẩn hóa về quy trình chăm sóc, đạt 
tiêu chuẩn quốc gia và hướng tới xuất 
khẩu (như: VietGap, hữu cơ, an toàn 
sinh học...).

khả năng hội nhập toàn cầu có 
tiềm năng rất lớn. Giá trị kinh tế của 
các sản phẩm được nâng lên từ 20% 
trở lên nhờ đạt tiêu chí OCOP, công 
nghệ số đã đưa các sản phẩm đến với 
người tiêu dùng một cách nhanh hơn 
nên doanh số bán hàng của các đơn vị 
tăng từ 20% - 50%, trong đó doanh 
thu bán hàng qua mạng và sàn giao 
dịch điện tử chiếm 30%...

Để tiếp tục phát huy những kết 
quả đạt được và Đẩy mạnh phát triển 

các sản phẩm OCOP gắn với chuyển 
đổi số trong nông nghiệp, nông 
thôn, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực 
hiện những giải pháp sau:

Một là, Phát huy lợi thế của các 
địa phương, hình thành và phát triển 
vùng sản xuất hàng hóa tập trung, 
phát triển các sản phẩm theo các quy 
trình sản xuất, đạt tiêu chuẩn như: 
VietGAP, Organic, GlobalGAP, GMP, ISO, 
HACCP,  hỗ trợ áp dụng kỹ thuật và 
thực hiện chuyển đổi số trong quản lý 
chất lượng đồng bộ, tăng cường năng 
lực chế biến và phát triển thị trường 
gắn với Chương trình OCOP. 

Hai là, Chú trọng việc truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, cấp mã số vùng 
trồng, đảm bảo quy chuẩn chất lượng 
để xuất khẩu sản phẩm hàng hoá. Thúc 
đẩy phát triển thương mại điện tử cho 
sản phẩm OCOP, tham gia vào các sàn 
thương mại điện tử quy mô lớn, các 
kênh bán hàng trực tuyến (online), bán 
hàng tương tác trực tiếp (livestream). 
Xây dựng và vận hành hệ thống truy 
xuất nguồn gốc nông sản, kết nối với 
Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm hàng hóa quốc gia và góp phần 

xây dựng thương hiệu nông sản Việt.

Ba là, Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong: 
xây dựng hồ sơ và quản lý dữ liệu sản 
phẩm OCOP, số hóa quá trình tiếp nhận 
hồ sơ, chấm điểm, phân hạng sản 
phẩm; số hóa sản phẩm và xây dựng 
hệ thống truy xuất nguồn gốc theo 
chuỗi giá trị OCOP, gắn với giám sát - 
chứng thực của công tác quản lý nhà 
nước; hướng tới hình thành hệ thống 
cơ sở dữ liệu kết nối với chương trình 
OCOP cấp độ quốc gia. 

Bốn là, Tăng nguồn lực và xây 
dựng cơ chế chính sách phù hợp, hỗ 
trợ chủ thể tham gia chu trình OCOP 
thực hiện Chương trình chuyển đổi số 
trong quản lý, điều hành, ứng dụng 
công nghệ cao để phát triển sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm.

Năm là, tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước; tích cực 
tuyên truyền để nâng cao nhận thức 
về phát triển các sản phẩm OCOP 
gắn với chuyển đổi số trong nông 
nghiệp, nông thôn.v
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Vừa qua, lãnh đạo Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Phú Thọ đã báo cáo dự thảo 
kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng 
Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 
Nhâm Dần 2022 gắn với kỷ niệm 
10 năm UNESCO công nhận “Tín 
ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 
ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi 
vật thể đại diện của nhân loại. 

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền 
Hùng năm nay có chủ đề: Linh 
thiêng nguồn cội, Đất Tổ Hùng 

Vương; được tổ chức quy mô cấp 
tỉnh; thời gian tổ chức trong 5 ngày, 
bắt đầu từ mùng 6/3 đến hết ngày 
10/3 âm lịch... 

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang 
nhấn mạnh: “Tổ chức Giỗ Tổ Hùng 
Vương- Lễ hội Đền Hùng nhằm 
tôn vinh các giá trị văn hóa dân 
tộc, khẳng định vị trí và ý nghĩa to 
lớn của ngày Giỗ Tổ - ngày Quốc lễ 
của dân tộc. Việc tổ chức phần lễ 
phải đảm bảo trang nghiêm, trọng 
thể, thành kính; phần hội gắn với 
các hoạt động vui tươi, lành mạnh 
nhằm giáo dục truyền thống, hướng 
về nguồn cội. Tuy nhiên, trong tình 
hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến 
khó lường như hiện nay, Giỗ Tổ 
Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 
Nhâm Dần 2022 sẽ tổ chức phần lễ 
vào hai ngày chính là mùng 6 và 
mùng 10/3, bao gồm: Lễ Giỗ Đức 

Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ Dâng 
hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ và 
Lễ Dâng hương tưởng niệm các Vua 
Hùng. Khuyến khích các địa phương 
tổ chức dâng hương tưởng niệm các 
Vua Hùng và duy trì hoạt động các 
xã vùng ven tổ chức rước kiệu”.

Về phần hội, để đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức 
khoẻ nhân dân và du khách nên 
không tổ chức các hoạt động tập 
trung quá đông người, chỉ tổ chức 
một số hoạt động liên quan đến 
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương 
như: Đánh trống đồng; đâm 
đuống; diễn xướng Hát Xoan tại 
các Làng Xoan cổ; múa rối nước; 
bơi chải truyền thống...

Nội dung kỷ niệm 10 năm 
UNESCO công nhận “Tín ngưỡng 
thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là 
di sản văn hóa phi vật thể đại diện 
của nhân loại không tổ chức thành 
sự kiện riêng mà lồng ghép cùng 
hoạt động trong chương trình Giỗ 
Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 
2022. Đồng thời quyết định không tổ 
chức Hội chợ Hùng Vương, Giải Bóng 
chuyền Cúp Hùng Vương, Lễ hội 
đường phố… Các hoạt động Ngày 
hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các 
dân tộc vùng Tây Bắc do Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức 
tại Phú Thọ dịp này sẽ tạm dừng đến 
thời điểm phù hợp. 

 VIỆT TIẾN

ăng cường kiểm tra công tác 
tổ chức lễ hội 2022

Sau Tết Nguyên đán, dự báo lượng người dân đi lễ hội tăng, 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) gồm Thanh tra Bộ, 

Cục Văn hóa cơ sở, sẽ tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác 
quản lý, tổ chức lễ hội ở địa phương.

Bộ VHTTDL đề nghị các địa phương tiếp 
tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35/
CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an 
toàn, tiết kiệm; Công văn số 58/BVHTTDL-
VHCS ngày 07 tháng 01 năm 2022; Công 
điện số 351/CĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Tập trung xây dựng Kế hoạch triển 
khai thực hiện các văn bản, đề án trong 
Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ năm 2022 đặc biệt là các 
văn bản, đề án trong Quý I năm 2022. Tăng 
cường kiểm tra công tác tổ chức lễ hội ngay 
sau Tết nhằm kịp thời phát hiện những bất 
cập trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội 
tại các địa phương, đề xuất giải pháp.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể kiểm tra hoạt 
động vui chơi giải trí mừng Đảng, mừng 
Xuân Nhâm Dần và công tác quản lý, tổ chức 

lễ hội năm 2022. Tổ chức các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, triển 
lãm có nội dung phong phú, phù hợp, có 
trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, 
tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; thúc 
đẩy việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 
chính trị, đảm bảo công tác phòng, chống 
dịch Covid-19.

Bộ VHTTDL đề nghị Sở Văn hóa và Thể 
thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du 
lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-TTg 
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp 
bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 
kiệm; Công văn số 58/BVHTTDL-VHCS ngày 
07 tháng 01 năm 2022 về tăng cường các 
biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an 
toàn, tiết kiệm và Công điện số 351/CĐ-
BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 về 
việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt 
động văn hóa, thể thao và du lịch.

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh 
tại địa phương thực hiện công tác chỉ đạo 
và tổ chức lễ hội phù hợp theo Hướng dẫn 
tạm thời số 3862/HD- BVHTTDL ngày 18 
tháng 10 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch về thực hiện Nghị quyết số 
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 
phủ ban hành quy định tạm thời "Thích 
ứng linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả dịch 
COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể 
thao và du lịch"; Nghị định số 110/2018/
NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của 
Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành 
pháp luật của người dân nhằm thực hiện 
các giải pháp phục hồi kinh tế; thường 
xuyên cảnh báo người dân không chủ quan, 
lơ là trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh; giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, 
di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn 
vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín 
ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Vận động 
nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo 
đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, 
hình thức, phát huy truyền thống văn hóa 
của dân tộc.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ 
hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các 
vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di 
tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu 
hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép; 
không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến 
tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh 
hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống 
của dân tộc; phát ấn không đúng với nguồn 
gốc lịch sử di tích, lễ hội; không để các đối 
tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội 
để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động 
có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với 
thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về 
thực hiện nếp sống văn minh.v

Bộ VHTTDL yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân 
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch khi tham gia lễ hội. 

Phú Thọ - Thông qua kế 
hoạch Giỗ Tổ Hùng Vương,  
Lễ hội Đền Hùng năm 
Nhâm Dần 2022

Lễ hội Đền Hùng được tổ chức trang nghiêm, trọng 
thể theo truyên thông văn hóa dân tộc.

HỒNG HÀ-

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH:
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Hương Sơn có nhiều hang động 
nhưng lớn nhất, kì thú nhất vẫn là 
động Hương Tích. Đến đây, du khách 
phóng tầm mắt bốn phía, mệt nhọc 
sẽ tan biến hết, trong lòng lâng lâng 
niềm hứng khởi lạ thường. Trập trùng 
núi, trập trùng mây. Trốn triền núi, dưới 
thung sâu, hoa mơ nở trắng như tuyết 
điểm, hương thơm thoang thoảng 
trong gió xuân. Tiếng chim ríu rít, tiếng 
suối róc rách văng vẳng lúc gần, lúc xa. 
Quả là một bức tranh thiên nhiên sơn 
thuỷ hữu tinh. Du khách khoan khoái 
hít căng lồng ngực không khí thơm tho, 
trong lành trước khi xuống động.

Động Hương Tích được chúa Trịnh Sâm 
ca ngợi là “Nam thiên đệ nhất động”. Nhìn 
từ bên ngoài, cửa động giống như miệng 
một con rồng khổng lồ đang há rộng. Động 
ăn sâu vào lòng núi. Đáy động bằng phẳng, 
có thể chứa được mấy trăm người. Ánh đèn, 
ánh nến lung linh. Những nhũ đá, cột đá 
muôn hình vạn trạng, lấp lánh bảy sắc cầu 
vồng. Nào hòn Cậu, hòn Cô, nào nong tằm, 
né kén, nào cây bạc, cây vàng, cót thóc... 
Khách hành hương muốn cầu phúc, cầu lộc, 
cầu duyên... cứ việc thắp nhang rồi thành 
tâm khấn vái, biết đâu Trời sẽ thương, Phật 
sẽ độ trì cho được như ý.

Đi hội chùa Hương ít nhất phải hai 

ngày mới thăm hết được các chùa. Ngồi 
trong động Hình Bồng, lắng tai nghe 
tiếng gió thổi tạo thành điệu nhạc du 
dương trầm bổng, ta sẽ đắm mình trong 
không khí mơ màng của cõi mộng. Trốn 
đỉnh núi có tảng đá lớn và phẳng, tương 
truyền rằng đó là bàn cờ tiên. Mỗi năm 
một lần, các vị Tiên ông lại xuống trần, 
đọ tài cao thấp ở đó. Còn biết bao huyền 
thoại khác gắn liền với chùa Hương, tô 
đậm thêm vẻ kì bí và linh thiêng của 
danh lam thắng cảnh này.

Tạm biệt chùa Hương, trong tay mỗi 
du khách đều có vài thứ mang về làm kỉ 
niệm. Chiếc khánh xà cừ buộc bằng chỉ 
đỏ đeo vào cổ lấy may, cây gậy trúc đã 
theo chân suốt cuộc hành trình chuỗi 
hạt bồ đề, gói trà lão mai hay bó rau sắn 
xanh mướt mà nhà thơ Tản Đà đã nhắc 
đến trong thơ ông từ những năm ba 
mươi, bốn mươi của thế kỉ trước: Muốn 
ăn rau sắn Chùa Hương / Tiền đò ngại 
tốn, con đường ngại xa... 

Du khách lên xe ra về mà lòng bâng 
khuâng, lưu luyến, mong cho chóng đến 
mùa lễ hội năm sau. Chẳng ai bảo ai, mọi 
người cùng ngoái lại nhìn để in đậm thêm 
trong tâm tưởng bức tranh tuyệt mĩ của 
phong cảnh Hương Sơn, để càng thêm 
yêu mến, tự hào về giang sơn gấm vóc.v

Lễ hội chùa Hương đã có tự lâu đời. Hằng 
năm, cứ sau Tết Nguyên Đán là lễ hội bắt 
đầu và kéo dài gần như suốt mùa xuân. 

Khách hành hương từ khắp mọi miền đất 
nước, Việt kiều và du khách nước ngoài nườm 
nượp đổ về đây vừa để cầu mong một năm 
mới tốt lành, vừa để được đắm mình trong 
khung cảnh thần tiên của Hương Sơn.

Thắng cảnh Hương Sơn thuộc huyện Mỹ 
Đức (Hà Nội) cách trung tâm Thủ đô khoảng 
60 km về phía Tây Nam. Đi ô tô qua thị xã Hà 
Đông, Vân Đình, thẳng đến bến Đục thì dừng. 
Bắt đầu từ đây đã là địa phận Hương Sơn. Du 
khách xuống đò dọc, lướt theo dòng suối Yến 
trong xanh chảy giữa hai bên là cánh đồng lúa 
mơn mởn. Trước mắt là dãy núi trập trùng tím 
biếc, ẩn hiện trong mây trắng, đẹp vô cùng!

Có thể nói quần thể Hương Sơn là sự kết 
hợp tuyệt vời giữa kì công của tạo hóa với bàn 
tay khéo léo, tài hoa của con người. Các ngôi 
chùa được xây dựng rải rác trên triền núi đá 
vôi, thấp thoáng dưới rừng cây xanh thẳm. 
Từ chân núi trèo ngược lên hàng ngàn bậc 
đá cheo leo, gập ghềnh, khách hành hương 
sẽ lần lượt thắp nhang ở chùa Ngoài, rồi vào 
chùa Trong, lên chùa Giải Oan, chùa Thiên 
Trù với động Hình Bổng. Chùa nào cũng cổ 
kính, uy nghi, đèn nến chập chờn giữa làn 
khói hương mờ mờ, ảo ảo, tạo nên không khí 
huyền bí, linh thiêng. Mỗi người đến chùa 
Hương với một tâm trạng, một ước nguyện 
riêng tư, nhưng điều chung nhất là cảm giác 
trút bỏ được những vướng bận hằng ngày của 
đời thường, cả thể xác lẫn tâm hồn đều lâng 
lâng, thoát tục.

Trốn con đường dốc quanh co, dòng 
người nối theo nhau lên xuống. Già, trẻ, gái, 
trai đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi miền quê. Lạ 
hóa thành quen qua câu chào: “Nam mô A Di 
Đà Phật”. Nhiều cụ bà chít khăn mỏ quạ, áo 
tứ thân bằng the nâu thắt vạt, tràng hạt đeo 
trên cổ, tay chống cây gậy trúc, chân bước 
thoăn thoắt chẳng kém thanh niên. Tiếng 
“Nam mô” râm ran suốt mọi nẻo đường.

Nói về cảnh sắc chùa Hương linh thiêng, lại mang 
không khí như trên tiên cảnh, thoát tục, nhà thơ Chu 
Mạnh Chinh đã thể hiện niềm xúc động khôn xiết của 

mình khi được đặt chân đến mảnh đất Hương Sơn:

“Bầu trời cảnh bụt
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay
Kìa non non, nước nước, mây mây

Đệ nhất động hỏi rằng đây có phải?
Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái
Lững lờ khe yến cá nghe kinh”…

hắng cảnh 

LÊ ĐỨC UY-

chùa Hương
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lực để phát triển hơn nữa thị trường 
cho nón lá làng Chuông nói riêng và 
nón lá Việt Nam nói riêng

Để gìn giữ và phát triển nghề, 
nghệ nhân Tuy đã truyền và dậy nghề 
cho nhiều lao động có nhu cầu học 
nghề. Bên cạnh đó, để nhiều người trẻ 
hiểu và yêu hơn hình ảnh chiếc nón 
lá Việt Nam, nghệ nhân Tuy còn dạy 
nghề tại các trường tiểu học, trung 
học và Đại học….nghệ nhân Tuy chia 
sẻ: anh luôn cảm thấy vui mừng và 
hào hứng khi nhận được lời mời tới 
từ các trường, đặc biệt là trường tiểu 
học và trung học. Có những hôm phải 
dậy thật sớm để chuyển bị đồ dùng, 

các nguyên liệu cần thiết để mang 
tới trường giảng dạy cho các bạn nhỏ 
những anh không cảm thấy mệt mỏi 
chút nào. Được mang làng nghề của 
mình đi khắp nơi, được nhiều người 
hơn nữa biết tới nghề anh lại quên 
hết mệt mỏi, hào hứng tiếp tục công 
việc. Các bạn nhỏ tiếp thu rất nhanh 
và học tập rất hăng say, những sản 
phẩm các bạn nhỏ làm ra nhìn bằng 
mắt có thể không được hoàn mỹ 
nhưng nó vẫn luôn đẹp nhất khi ta 
cảm nhận bằng cả trái tim vì nó chưa 
đựng những tình cảm cao đẹp của 
người dạy, người học đối với nón lá 
truyền thống của Việt Nam. 

Trong quá trình dạy nghề, anh 
không chỉ tiếp xúc với các bạn học 
sinh, sinh viên Việt Nam mà còn tiếp 
xúc với rất nhiều các bạn trẻ nước 
ngoài. Lần gần đây nhất anh có nhận 
được lời mời của trường Đại học Ngoại 
Thương, tại đây đối tượng anh giảng 
dạy chính là các bạn du học sinh tại 
Việt Nam, họ đến từ nhiều đất nước 
khác nhau: Anh, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hà 
Quốc…Họ tỏ ra rất vui mừng và thích 
thú khi được tìm hiểu về chiếc nón 
lá Việt Nam và được tự tay thực hiện 

những công đoạn làm ra chiếc nón. 

Chia tay nghệ nhân Lê Văn Tuy, 
chúng tôi chúng anh thật nhiều 
sức khỏe, mang nón lá Việt Nam 
đi xa hơn nữa trên thị trường 
quốc tế. v

LÀM NÓN BẰNG CẢ 
TRÁI TIM

Nghệ nhân Lê Văn Tuy chia sẻ: 
Nghề làm nón nơi đây cũng không ai 
nhớ rõ đã có từ khi nào. Chỉ biết sinh 
ra đã có nghề. Được sinh ra và lớn lên 
trong một gia đình làm nghề truyền 
thống, chính vì vậy mà ngay từ nhỏ 
anh đã được làm quen với khung tre, 
lá nón…Trước đây rất nhiều hộ gia 
đình trong thôn làm nón lá, họ sống 
bằng nghề làm nón. Nhưng hiện nay, 
nghề làm nón chỉ còn một số cụ già 
trong thôn làm nghề. 

Nón lá làng Chuông luôn mang 
một nét đặc trưng riêng mà khi nhìn 
thấy người ta có thể nhận ngay ra 
được. Chiếc nón mang trong mình ý 
nghĩa của gần 300 năm hình thành 
và phát triển. Chúng mang những đặc 
tính ưu việt: Bền, chắc, tròn, phẳng, 
nhẹ và nón có độ bóng tự nhiên. Nhìn 
chắc chắn, cầm lên nhẹ nhàng, thanh 
thoát. Đó là điểm đặc biệt mà chỉ có 
nón làng Chuông mới có được.

Trong suốt quãng thời gian làm 
nghề, có rất nhiều kỷ niệm vui đối với 
anh. Người nghệ nhân mỉm cười, rồi 
kể lại cho chúng tôi về kỷ niệm đáng 
nhớ nhất của anh khi làm nghề. Đó là 
lần Biên tập viên của đài Truyền hình 
Việt Nam mời anh tái hiện lại chiếc 
nón Triều Nguyễn, nhận cuộc gọi lúc 
12h đêm, anh chẳng thể nào từ chối 

được, rồi anh bắt 
tay vào làm ngay 
cho kịp với thời gian 
của chương trình. Sau 
khi đã hoàn tất, mọi 
người không ngớt lời 
khen ngợi. Đối với 
anh đó chính là niềm 
hạnh phúc nhất mà 
nghề mang lại. Trong 
suốt quá trình, anh làm 
nghề bằng cả cái tâm, không 
chỉ là niềm tự hào, biết ơn với nghề 
mà đó còn là niềm tự hào của một 
dân tộc anh hùng.

LƯU GIỮ NGHỀ 
TRUYỀN THỐNG

Nghệ nhân Lê Văn Tuy luôn đau 
đáu để tìm ra hướng đi cho làng 
nghề của mình. Với một người đã 
quyết định gắn bó cả cuộc đời cho 
làng nghề truyền thống thì sự phát 
triển đi lên của làng nghề chính là 
niềm vui và niềm hạnh phúc to lớn 
nhất đối với anh. 

Các sản phẩm anh sản xuất ra 
luôn luôn được chú trọng đến chất 
lượng, ngay từ những công đoạn để 
tạo ra chiếc nón lá cũng được anh 
kiểm tra rất kĩ càng ngay từ khâu 
chọn nguyên liệu đến việc xếp lá hay 
khâu nón… Đối với anh, chất lượng 
của sản phẩm vô cùng quan trọng, nó 
quyết định đến uy tín không chỉ của 

riêng 
anh mà còn là của cả 
làng nghề truyền thống nơi đây 
và toàn thể làng nghề làm nón 
của Việt Nam. Các sản phẩm anh 
làm ra rất được các khách nước 
ngoài ưa chuộng. Những vị khách 
du lịch luôn bị hút hồn bởi nét 
thanh mảnh, duyên dáng của chiếc 
nón lá làng Chuông, mỗi vị khách lại 
mua nón về làm kỷ niệm, làm quà cho 
những người thân, bạn bè của họ, nhờ 
vậy mà nón làng Chuông được mang 
đi khắp nơi trên thế giới. Không chỉ 
dừng lại ở việc bán lẻ cho các khách du 
lịch thăm quan làng nghề, nghệ nhân 
Tuy còn mở rộng thị trường tiêu thụ 
sản phẩm sang các nước như: Nhật, 
Đài Loan và một số nước Châu Âu…
Các sản phẩm được xuất sang các nước 
trên được họ đánh giá cao về chất 
lượng. Nhờ những thành công này, 
nghệ nhân Lê Văn Tuy luôn có động 

truyền thống
NGƯỜI GIỮ GÌN VÀ 
PHÁT TRIỂN NGHỀ

NGHỆ NHÂN LÊ VĂN TUY: 

Bài và ảnh THUÝ HẰNG-

Nghệ nhân Lê Văn Tuy giới thiệu những sản phẩm 
nón lá làng Chuông do anh và gia đình làm ra.
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Sinh ra và lớn lên tại làng 
Chuông, xã xã Phương Trung, 

huyện Thanh Oai (Hà Nội) người 
nghệ nhân tâm huyết – Lê Văn Tuy 

luôn mang trong mình một tình 
yêu sâu sắc với chiếc nón lá quê 

hương, mong muốn gìn giữ nét đẹp 
truyền thống ấy và mang nó đến 

với bạn bè quốc tế.
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Lan Hoàng yogis cái tên mà nhiều 
người biết đến tại xã Trung Kênh, 
huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Cô là 

người đầu tiên truyền cảm hứng và mang 
bộ môn yoga về cho cộng đồng nơi cô 
đang sinh sống. 

Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội, hiện là quản lý tại trường 1 mầm 
non trong huyện cô còn đang duy trì 1 
phòng tập Yoga - Aerobic - Dance sport có 
tên “Sen Vàng” tại xã Trung Kênh, huyện 
Lương Tài, Bắc Ninh và 1 số lớp yoga tại 
các xã lân cận. Cơ duyên cô đến với yoga 
cũng là do sức khỏe của cô từ người bị 
bênh đau dạ dày, thoái hóa đốt sống cổ, 
sống lưng... Cô đã tham gia luyện tập 
yoga và chỉ sau 3 tháng luyện tập cô đã 
thấy hiệu quả rõ rệt là không thấy những 
cơn đau âm ỉ từ dạ dày, những cảm giác 
đau, mỏi, tê cổ, vai, gáy, tay, chân... tinh 
thần lạc quan, suy nghĩ tích cực hơn. 

Từ hiệu quả và những giá trị yoga 
mang tới cô đã quyết tâm sắp xếp công 
việc tại cơ quan, tranh thủ những ngày 
nghỉ cuối tuần, những kì nghỉ hè, theo 
học các khóa đào tạo Huấn luyện viên 
yoga tại các học viện lớn tại Việt Nam để 
trở thành người dẫn dắt mọi người tập 
yoya đúng cách. Ngoài ra, cô còn giành 
nhiều thời gian để nghiên cứu học thêm 
các bộ môn như Aerobic, Dance sport và 
vận dụng linh hoạt vào các bài tập cho 
hội viên đi tập được trải ngiệm thay đổi 
không khí thường xuyên nên lớp tập của 
cô lúc nào cũng đông hội viên tham gia. 
Với các độ tuổi già - trung niên - trẻ - 
thanh thiếu nhi... Dưới sự hướng dẫn trực 
tiếp, gián tiếp cùng các cộng sự HLV Sắc 
Son, HLV Quế Phạm hỗ trợ phòng tập Sen 
Vàng và các lớp tập của cô có khoảng trên 
dưới 100 hội viên đang theo tập. 

Có thể nói sức ảnh hưởng của cô tới 
cộng đồng trong ngoài xã, huyện, tỉnh 

khác khá mạnh mẽ. Cô khiến mọi người 
mỗi ngày chăm chỉ luyện tập thể dục để 
nâng cao sức khỏe, chú ý chăm sóc bản 
thân và có lối sống lành mạnh hơn, cô vừa 
làm tròn vai trò trách nhiệm của người 
Cán bộ quản lý tại trường nơi cô công tác. 
Cùng với phương châm “Bác sĩ tốt nhất là 
chính mình” cô mong muốn mình có thể 
lan tỏa tới thật nhiều người trong cộng 
đồng có cùng đam mê luyện tập thể 
dục thể thao, nhất là bộ môn yoga hơn 
nữa… để mọi người có sức khỏe tốt, tinh 
thần sống an vui, suy nghĩ tích cực ngày 
càng nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
bản thân mình và xã hội... Cô nuôi dưỡng 
ý tưởng và hy vọng “Sen Vàng” trở thành 
1 hệ thống hoạt động có thương hiệu và 
là sự lựa chọn tin cậy của mọi người khi 
tìm địa chỉ luyện tập thể dục thể thao 
hiệu quả. “Sen Vàng - trao giá trị tập 
luyện cho bạn có sức khỏe tốt hơn”

 HOÀNG THU

Những ngày này, khi hương xuân 
tràn ngập đất trời, thì người ta lại 
mong muốn tìm về một không 

gian gợi mở tâm hồn, như một dịp để nhìn 
lại mình trong thời gian qua, để chiêm 
nghiệm nhiều điều trong cuộc sống, để 
hướng về những giá trị của tâm linh.

Vì vậy, đi chùa ngày xuân đã là một 
thói quen không thể thiếu của rất nhiều 
người dân Việt Nam, không chỉ vì lý do 
tôn giáo, mà còn mang màu sắc văn hóa 
Tết cổ truyền.

Dường như, hương xuân, nắng xuân 
trong một sáng ngày đầu năm mới, tiết 

trời hơi se lạnh, nhưng vẫn có những tia 
nắng sớm lung linh tỏa khắp sân chùa, đã 
làm cho các ngôi chùa trở nên đẹp hơn, 
thanh bình hơn. Cùng nhóm bạn đi lễ 
chùa Phúc Long, chị Thu Vân (Hải Dương) 
chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp 
đầu xuân là tôi lại đi lễ chùa Phúc Long để 
cầu may mắn cho cả năm. Về nơi đất chùa, 
không gian thanh tịnh, màu sắc của đèn 
hoa, mùi nhang làm cho chúng ta cảm 
thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng và 
bình yên hơn nơi nào hết”.

Chùa Phúc Long thuộc huyện Thọ 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa là ngôi Chùa cổ 

linh thiêng đã đem lại nhiều phúc lớn và 
may mắn cho người dân trong vùng, nơi 
thờ Phật và sinh hoạt văn hóa tâm linh 
của nhân dân xã Thọ Nguyên xưa nay là 
xã Xuân Hồng và các vùng phụ cận. Ngôi 
chùa có từ thời nào không ai nhớ chính 
xác. Qua nhiều biến thiên của thời gian và 
lịch sử, chùa chỉ còn nền đất và một số di 
tích như cột đá và tấm bia đá ghi lại lịch 
sử chùa và lưu danh các bậc tiền nhân dày 
công xây dựng... Nhưng những dấu ấn lịch 
sử tâm linh và hình ảnh ngôi Chùa vẫn còn 
in đậm trong tâm thức của các thế hệ con 
cháu xã Thọ Nguyên. Nằm ngoài làng phía 
bắc giáp cánh đồng chùa Phúc Long có 

kiến trúc độc đáo và cổ xưa, có đầy đủ các 
tượng phật linh thiêng, có 8 vị la hán và 12 
vị tiểu đồng nhi ở ngoài sân chùa.

Nét độc đáo của ngôi chùa là đối diện 
cổng chùa có hồ, trên hồ có một thủy đình 
nhỏ bên trong đặt pho tượng Bồ Tát Quan 
Âm, hình tượng phật Bồ Tát cao 7m được 
cung thỉnh bằng chất liệu đá non nước. 

Khung cảnh quanh khu chùa rất tĩnh 
mịch mà sinh động, thanh tao và đầy sức 
sống. Đặc biệt, mùa hè, khi những đóa sen 
thơm ngát nở bung quanh hồ nước, càng 
dâng hương cho đất Phật, càng khiến tâm 
người thanh tịnh hơn nữa.

Chùa Phúc Long được rất nhiều du 
khách trong và ngoài nước tới thăm quan. 
Ai nấy đều hết lời khen phong cảnh, địa 
thế của chùa với tầm nhìn khoáng đạt, 
bao trọn cả một vùng đất xứ Thanh.

Thầy Trụ trì Đại đức Thích Minh Tri 
chia sẻ: “Mặc dù chùa đang trong giai 
đoạn được chỉnh trang, xây sửa nhưng 
chùa hiện nay mang những nét kiến 
trúc thuần Việt. Các hình hoa văn đắp 

nổi trên những cuốn thư, ấn chương, 
thư họa rất sắc sảo mà tinh tế”. 

Bên cạnh đó, là kiến trúc gỗ cũng 
được tọa tác, điêu khắc công phu, tạo nên 
sự trầm mặc cho không gian linh thiêng 
của ngôi chùa.

Những nét nghệ thuật đặc sắc thể 
hiện không chỉ ở kiến trúc gỗ hay đắp nổi 
linh vật mà khi bước vào chính điện Tam 
bảo, hệ thống tượng thờ cũng để lại nhiều 
ấn tượng cho khách tham quan. 

Với cuộc sống hiện đại, xóm làng 
ngày nay cũng thay da đổi thịt nhưng 
cùng với những di tích lịch sử của làng 
như đình, chùa, đền, miếu… đó vẫn 
luôn là những nơi lưu giữ những giá trị 
lịch sử, văn hóa, tâm linh, nơi chứng kiến 
những bước thăng trầm và sự phát triển 
của mỗi mảnh đất, con người qua bao 
thế hệ. Và ngôi chùa Phúc Long từ lâu 
đã trở thành một phần không thể thiếu 
trong tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo của 
các phật tử, của người dân Thọ Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa nói riêng và du khách thập 
phương nói chung.� YẾN YẾN

Đầu xuân vãn cảnh chùa Phúc Long, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa
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