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Vào những ngày mười bảy, mười 
tám, mười chín tháng 7 năm 1960, 
Bác Hồ đã về thăm và làm việc với 

cán bộ, nhân dân Sầm Sơn. Nơi Bác chọn 
nghỉ và làm việc trong ba ngày ấy là ở 
Đền Cổ Tiên trên núi Trường Lệ. Nơi đây có 
không gian thoáng mát, nhìn được nhiều 
phía, phía Bắc là đô thị Sầm Sơn, phía 
nam là vùng biển có rặng phi lao ven bãi 
cát trắng thoai thoải huyện Quảng xương, 
phía tây là cánh đồng lúa bao quanh 
nhiều làng quê thuần nông, phía đông 
là biển, ngày đêm dân chài ra khơi đánh 
cá. Sát bờ biển trên triền núi cao là đền Cổ 
Tiên đã được xây dựng từ lâu đời, cổ kính 

và huyền thoại. Từ chân núi phía bắc đến 
đền Cổ Tiên có nhiều quả đồi nằm trên dãy 
núi Trường Lệ thơ mộng. Cho đến bây giờ 
cũng chưa có ai trả lời chính xác câu hỏi 
tại sao Bác Hồ lại chọn đền Cô Tiên để nghỉ 
ngơi và làm việc khi Người về thăm Sầm 
Sơn? vì ở trên núi Trường Lệ còn có đền 
Độc Cước, khu ở của bộ đội biên phòng, 
khu ở của cán bộ công nhân viên quản 
lý lâm nghiệp, liền kề phía bắc núi là thị 
xã Sầm Sơn, ở đây có nhiều khách sạn với 
đầy đủ tiện nghi sang trọng ở các dãy phố 
đô thị. Mãi sau này có nhiều người nghiên 
cứu về Bác Hồ mới đưa ra nhưng phán 
đoán là trong những năm của thập kỷ 60, 

cuộc đấu tranh cách mạng chống Mỹ cứu 
nước của nhân dân Miền Nam bước sang 
giai đoạn quyết liệt, chuyển từ đấu tranh 
chính trị sang đấu tranh chính trị kết hợp 
với đấu tranh vũ trang trên một quy mô 
lớn; nhân dân Miền Bắc với phong trào 
mỗi người làm việc bằng hai vì Miền Nam 
ruột thịt. Đồng thời với những phong trào 
ấy, nhiều công trình chiến lược cách mạng 
tiếp viện cho Miền Nam đánh Mỹ được ra 
đời như đường mòn Hồ Chí Minh trên dãy 
Trường Sơn và tiếp đó có đường trên biển 
là tuyến đường quen thuộc của các tàu 
không số mà các chiến sỹ Miền Bắc chở 
hàng hóa, súng đạn, dược phẩm, lương 

thực vào Nam. Sự thật ấy có nhiều người 
tâm sự với tôi có ý lý giải, Bác Hồ ở trên 
núi Trường Lệ ngoài sự nghỉ ngơi và làm 
việc, Bác còn nghiên cứu con đường chiến 
lược trên biển để chuẩn bị cho cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước và sau này con 
đường ấy được gọi là đường Hồ Chí Minh 
trên biển, một huyền thoại kỳ vĩ góp phần 
chiến thắng giặc Mỹ xâm lược thống nhất 
nước nhà. Để chắc chắn cho các phán 
đoán, nhận định đó, tôi đã gặp ông Vũ Kỳ, 
thư ký riêng của Bác để tham khảo tư liệu 
cho việc sáng tác bức tranh. Ông ấy cũng 
nói rõ ý đó theo một cách dí dỏm hơn: “Tôi 
theo Bác nhiều năm rồi nhưng đọc hết ý 

nghĩ trong đầu Bác thì khó lắm. Bác Hồ 
của chúng ta không phải vào Sầm Sơn 
nghỉ ngơi đâu mà Bác đi nghiên cứu chiến 
lược biển cho cách mạng miền Nam đó; 
còn về việc Bác ở trên núi Trường Lệ chắc 
là theo tôi, tạm biệt chiến khu Việt Bắc về 
thủ đô Hà Nội làm việc, Bác rất nhớ núi 
rừng Việt Bắc. Bác thường nói với các cô 
chú phục vụ ở văn phòng Phủ Chủ tịch về 
những hình ảnh Bác đi công tác qua rừng, 
lội suối, lúc lên núi, lúc trèo đèo ở chiến 
khu và chắc cũng có những hoài niệm đó 
mà Bác thích ở và làm việc trên núi Trường 
Lệ Sầm Sơn. Khi sáng tác bức tranh này, 
tôi đã nhiều lần đến bảo tàng cách mạng, 
cơ quan lưu trữ tư liệu về Bác Hồ ở Hà Nội 
để tìm hiểu hình ảnh của Người, song 
cũng không thu thập được gì ngoài mấy 
tấm ảnh đã chụp biển, làng chài và sinh 
hoạt với cư dân vào những ngày Bác ở 
Sầm Sơn năm 1960.

Trong những tấm ảnh tư liệu chụp 
Bác ở Sầm Sơn, kể cả những lời truyền 
miệng của dân và có một số văn bản cũng 
chỉ nói một số ý về Người ở dạng ký, như 
thăm gia đình nông dân, ngư dân, ảnh 
Bác Hồ kéo lưới, ảnh nói chuyện với cán 
bộ, nhân dân Sầm Sơn... những tư liệu đó 
để có thể khái quát được hình tượng cao 
đẹp của Bác một cách đầy đủ với ý nghĩa 
là anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà 
văn hóa kiệt xuất, vừa đượm chất thơ có 
tính lãng mạn huyền thoại,… thì chưa đủ 
cứ liệu. Bởi vậy, tôi phải căn cứ nhiều tư 
liệu khác, nhất là hình ảnh của Người khi 
ở chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp như Bác cùng bộ đội 
hành quân, ngồi câu cá và những vần thơ, 
những ngày còn bị giam ở nhà tù của giặc 
Tưởng, Bác vẫn lạc quan mà trong đó hình 
ảnh núi non vẫn đượm sắc màu, lãng mạn 
trữ tình trong thơ Bác. Trong bài đi đường 
của Bác, có đoạn viết:

“... Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non”.
(Nhật ký trong tù nhà xuất bản Văn học 2006)

Thấm thoát cũng hơn 
sáu mươi năm rồi, kể từ 
ngày Bác Hồ về thăm Sầm 
Sơn, Thanh Hóa (1960 - 
2022). Năm ấy Bác đã ở độ 
tuổi xưa nay hiếm, nhưng 
Bác vẫn mạnh khỏe, dung 
quang hồng hào, vui tươi, 
bước đi nhanh nhẹn. Nhìn 
lại, ta cảm thấy, thời gian 
trôi đi nhanh quá, nhưng 
không gian núi Trường Lệ 
vẫn còn đó! rừng cây ngày 
càng xanh tốt rậm rạp 
hơn trước, biển dưới chân 
núi ngày đêm dạt dào 
sóng vỗ. Hình ảnh Bác Hồ 
năm xưa vẫn ẩn hiện đâu 
đây trong ký ức tình cảm 
sâu thẳm của người dân 
Sầm Sơn như thấy Bác về 
thăm ngày nào.

ức tranh Bác Hồ 
trên đỉnh núi Trường Lệ
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Hình tượng Bác Hồ trên đỉnh núi 
Trường Lệ không phải là hoàn toàn lấy từ 
ý thơ trên, nhưng chất thơ mang tính tự 
sự của Bác gợi lại hình ảnh của Người bước 
trên núi Trường Lệ mà sau mấy chục năm 
vẫn còn sống động như ngày ấy, vừa hiện 
thực vừa trừu tượng, lãng mạn làm sao.!

Trong tranh được miêu tả khoảng trời 
bao la, trên đỉnh núi Trường Lệ Sầm Sơn, 
Bác lồng lộng với gương mặt đôn hậu 
hồng hào, đôi mắt dịu hiền và cái nhìn xa 
xăm, vẫn bộ quần áo nâu giản dị, chân đi 
dép cao su mà Bác thường dùng cho việc 
sinh hoạt hằng ngày đã để lại trong ta một 
cảm xúc gần gũi đến lạ thường. Hình ảnh 
Bác Hồ ngồi trên phiến đá ở núi Trường Lệ, 
tay cầm điếu thuốc, gợi lại cho người xem 
tranh liên tưởng đến mấy câu thơ của Tố 
Hữu trong bài “Sáng tháng năm”:

“Bác ngồi đó, lớn mênh mông
Trời xanh biển rộng, ruộng đồng nước non”
“...Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút
Trán thênh thang, thanh thản một 

vùng trời”.         
(Thơ Tố Hữu - Nhà xuất bản Văn học 2003).

Khi xây dựng hình tượng Bác Hồ 
trên đỉnh núi Trường Lệ, tôi vừa kết 
hợp những tư liệu thực mà Người ở, 
làm việc vừa phải khai thác chất thơ 
trong đời sống bình dị của Người mà 
ta thường gặp, Người không những là 
vị anh hùng của dân tộc, nhà tư tưởng, 
nhà văn hóa vĩ đại mà còn là một nhà 
thơ lớn. Với tính nhân văn ấy, người 
xem tranh còn thấy Bác giống như một 
ông Tiên, tọa trên núi, mà dung quang 
của Người tỏa sáng và thanh cao hòa 
lẫn với không gian biển, trời Trường Lệ.

Phương pháp cấu trúc hình tượng 
Bác, được thể hiện trong không gian 
và thời điểm ở núi Trường Lệ, theo cách 
thức bố cục từ một quan niệm tự nhiên, 
giữa trời, đất và Người là một thể thống 
nhất theo triết lý “Thiên, địa, nhân” mà 
Bác Hồ là chủ thể. Sự miêu tả vùng trời 
ở đây là đầu mùa thu, không có nắng 
chói chang, bầu trời trong mát, khí hậu 
Trường Lệ ấm áp ôn hòa. Những áng 
mây chiều nhiều sắc màu lãng đãng 
nhè nhẹ bay đan xen giữa núi, biển, 
tạo cảm giác sống động cho người xem 
tranh. Núi Trường Lệ có nhiều đồi nhấp 
nhô chen lẫn với màu xanh của rừng 
cây và được sắp xếp như những hàng 

sóng biển chạy dài theo làn gió đông 
nam mà Bác là trung tâm trên đỉnh núi, 
ngắm cảnh hùng vĩ của Trường Lệ. Xa 
xa, ở đầu núi phía Nam là đền Cổ Tiên 
nơi mà sớm hôm Bác đi về trong những 
ngày thăm đô thị Sầm Sơn. Núi Trường 
Lệ, được khái quát hóa và mở rộng tính 
ước lệ luật xa gần theo trường phái ấn 
tượng để tạo tính hùng vĩ và huyền ảo. 
Cách miêu tả bức tranh là không bê 
nguyên phong cảnh thực, tránh miêu tả 
theo lối tự nhiên chủ nghĩa trong nghệ 
thuật. Cảnh và người ở đây được cấu trúc 
vừa mang tính cụ thể chi tiết nhưng vừa 
khái quát trừu tượng để người xem cảm 
thụ có chất thơ trong nét vẽ của tranh. 
Sự giao cảm ấy trong tâm hồn của Bác 
với phong cảnh ở núi Trường Lệ cũng 
giống như khi Người đến với thiên nhiên 
mọi miền của Đất nước. 

Trong quá trình sáng tác, việc khó 
nhất là nghệ thuật tạo hình, vị trí và 
hướng nhìn của chân dung Bác là làm 
sao biểu đạt được tính nhất quán giữa 
đền Cổ Tiên, biển, mây, trời và hình ảnh 
Người, tạo được tính hợp lý trong cấu 
trúc bố cục của bức tranh. Lần theo 
những câu truyền miệng của dân, tội 
đã hỏi mấy bác ngư dân cao tuổi thời 

đó, họ cho biết là thường thấy có ông 
cụ tóc bạc phơ, mặc quần áo nâu đi 
trên núi và ngồi ngắm biển nhưng 
chính các bác này cũng không biết là 
cụ Hồ. Do việc bảo mật nên không có 
ai biết Bác Hồ về Sầm Sơn và ở đền 
Cổ Tiên trên núi Trường Lệ. Vì thế mà 
không ai được chụp ảnh Bác Hồ trên 
núi Trường Lệ do vậy không có tấm 
ảnh nào, đó là điều khó khăn cho việc 
xây dựng tác phẩm. Đã thế, bức tranh 
phác thảo ban đầu tôi đã hỏi ông Vũ 
Kỳ góp ý kiến; xem bức ảnh chụp lại 
tranh, ông ấy trao đổi với tôi là không 
nên mở rộng không gian biển trong 
tranh. Bác về Sầm Sơn không phải là 
để nghỉ dưỡng, ngắm biển? sau đó tôi 
phải sửa lại đưa phần núi đền Cổ Tiên 
cao lên. Bức tranh đã qua mấy thập kỷ 
rồi nhưng nhiều ý kiến là nên có biển 
rộng ra so với phần núi trong tranh.

Vẽ nhiều tranh về Bác mà tôi cảm 
thấy vẫn thiếu, thấy khó, bởi vì biết 
về Bác Hồ quá ít ỏi. Sau nhiều năm 
nghiên cứu tư liệu, phác thảo chỉnh 
sửa từ năm 1966 đến năm 1990 tác 
phẩm Bác Hồ trên đỉnh núi Trường Lệ 
mới cơ bản hoàn thành. Sau đó tác 
phẩm đã được giới thiệu trên nhiều 

phương tiện thông tin đại chúng ở 
Trung ương và địa phương. Bức tranh 
đã được đăng ở trang nhất Báo Nhân 
dân 6/9/1992 và đăng tiếp vào các 
ngày 11/4, 20/5/2007, nhân kỷ niệm 
ngày sinh của Bác 19-5. 

Bức tranh “Bác Hồ trên đỉnh núi 
Trường Lệ” đã được tiển lãm mỹ thuật 
toàn quốc về chủ đề “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
do Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch tổ 
chức tại Hà Nội năm 2009, đã triển lãm 
Mỹ thuật toàn quốc 5 năm một lần) Tại 
Hà Nội năm 2010 và được lưu giữ tại 
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

Tác phẩm “Bác Hồ trên đỉnh núi 
Trường Lệ” đã được xuất bản thành tờ 
lưu hành rộng rãi ở Thanh Hóa, nhiều 
tạp chí lấy tranh này để in bìa như tạp 
chí Tuyên giáo của trung ương,… Tỉnh 
ủy Thanh Hóa cho in nhân bản làm 
tặng phẩm sang nước bạn Liên bang 
Nga,… Bức tranh ấy cũng đã là đề tài 
cảm hứng của nhiều người hoạt động 
văn hóa nghệ thuật, trong bài thơ vịnh 
bức tranh Bác Hồ trên đỉnh Trường Lệ 
anh Nguyễn Văn Lợi viết:

“Gian lao suốt cuộc trường chinh
Áo nâu, dép lốp nặng tình nước non
Bóng người lồng lộng thái sơn
Nỗi đau nhân thế, sóng cồn đại dương
Mái đầu gội bạc gió sương
Nghìn thu vằng vặc tấm gương giữa trời”

 Cố nhạc sĩ Lê Đăng Khoa đã đưa ý 
tranh vào giai điệu ca từ vào âm nhạc 
của mình và đoạt giải thưởng ở hội thi 
nhạc trẻ tại Hà Nội. Nhiều ấn phẩm 
xuất bản, phát thanh truyền hình đã 
đưa hình ảnh Bác Hồ trong tranh để 
tôn vinh công lao của Người đối với 
Thanh Hóa nói chung, nhân dân Sầm 
Sơn nói riêng, một ân tình sâu nặng.

Năm nay kỷ niệm 60 năm ngày 
Bác Hồ về thăm Đô thị Sầm Sơn (1960 
- 2020), niềm tự hào lớn nhất của 
nhân dân địa phương là được Bác Hồ 
về thăm và cũng từ đó sự kiện ấy đã đi 
vào lịch sử như một bài ca huyền thoại 
mà bức tranh sơn dầu Bác Hồ trên đỉnh 
núi Trường Lệ Sầm Sơn tôi sáng tác là 
một trong nhiều đề tài cảm hứng văn 
học nghệ thuật của giới văn nghệ sỹ xứ 
Thanh và cả nước.v 
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05 năm thành lập TP. Sầm Sơn thuộc tỉnh 
Thanh Hóa và khai mạc Lễ hội du lịch biển 
năm 2022 được tổ chức theo đúng kế 
hoạch, kịch bản được phê duyệt; mang 
đậm bản sắc văn hóa, có tính nghệ thuật 
cao, độc đáo, ấn tượng; hình thức tổ chức 
chuyên nghiệp, thiết thực, an toàn và hiệu 
quả; đảm bảo tốt công tác phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 và an ninh trật tự.

Chương trình Lễ kỷ niệm dự kiến được 
truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài 
Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh 
và Truyền hình Thanh Hóa, dự kiến bắt 
đầu từ 19h30, ngày 23/4 tại sân khấu 
Quảng trường biển, phường Trung Sơn, 
thành phố Sầm Sơn, sau đó sẽ là màn bắn 
pháo hoa tầm thấp.

Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 
5 năm thành lập TP. Sầm Sơn thuộc 
tỉnhThanh Hóa và khai mạc Lễ hội du 

lịch biển năm 2022 là sự kiện chính trị, 
văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh 
Thanh Hóa và TP. Sầm Sơn; thông qua các 
chương trình văn hóa, nghệ thuật và các 
hoạt động thể thao, du lịch để giới thiệu 
đến nhân dân, du khách trong và ngoài 
nước lịch sử hình thành và phát triển du 
lịch Sầm Sơn qua 115 năm; nhấn mạnh 
đến những đổi thay tích cực, chuyển biến 
mạnh mẽ trong diện mạo đô thị và chất 
lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn với những 
sản phẩm du lịch đặc sắc, đánh dấu sự 
trưởng thành của thành phố Sầm Sơn 

sau 05 năm thành lập; khẳng định thành 
phố Sầm Sơn đang từng bước xây dựng và 
phát triển trở thành đô thị du lịch trọng 
điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du 
khách trong nước và quốc tế. Thông qua 
sự kiện và các hoạt động bên lề để đẩy 
mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị 
văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người 
xứ Thanh đến với du khách trong nước và 
quốc tế; mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai 
thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho 
phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa nói 
chung và thành phố Sầm Sơn nói riêng.

Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 

Biển Sầm Sơn - một trong những địa điểm thu hút du khách của 
tỉnh Thanh Hoá.

ThanhHóa-kỷ niệm

BÁ THOẠI - TRONG ĐỦ -

UBND tỉnh Thanh Hóa 
đã ban hành kế hoạch số 
75/KH-UBND về việc tổ 
chức Lễ kỷ niệm 115 năm 
du lịch Sầm Sơn, 5 năm 
thành lập thành phố Sầm 
Sơn thuộc tỉnh Thanh 
Hóa và khai mạc Lễ hội 
du lịch biển năm 2022. 
Cùng với Lễ kỷ niệm, TP. 
Sầm Sơn sẽ tổ chức các 
hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao.

NĂM DU LỊCH 
SẦM SƠN
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Trong bài viết này, tôi chỉ hoài niệm tản mạn 
đôi điều và suy nghĩ lại những ý tưởng về 
văn hóa du lịch khu nghỉ dưỡng Sầm Sơn 

của vị Bí thư Tỉnh ủy thời bấy giờ, anh Lê Huy 
Ngọ - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, 
là người con xa xứ được Đảng giao nhiệm vụ về 
làm Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú thời kỳ 1986-1988 rồi 
sau này làm Bí thư Tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 1988-
1991. Từ vùng đất trung du rừng cọ, đồi chè, đất 
linh của các vua hùng, nay về nơi linh thiêng hào 
kiệt xứ Thanh thật bâng khuâng làm sao. Vì vậy, 
việc đầu tiên là anh phải trực tiếp nắm bắt thông 
tin về tình hình thực trạng Thanh Hóa một cách 
chung nhất ở địa phương qua nhiều kênh, như 
các bác cán bộ nghỉ hưu, gặp gỡ người thân, 
công chúng làng xã trong đó có giới báo chí. 
Nhiều việc phải làm như thực hiện thông báo 
74 của Trung ương về tổ chức cán bộ, vấn đề về 
mối quan hệ giữa quyền lợi, nghĩa vụ, dân chủ và 
cách giải quyết vụ việc của một số lãnh đạo ở cơ 
sở với người dân như Nam Giang, Quảng Lộc, Thọ 
Ngọc, Nga Thạch, Hội Văn nghệ… vấn đề đời 
sống kinh tế của dân còn nhiều khó khăn nhất 
là miền núi đã đặt ra những trăn trở, áp lực cho 
anh. Xét cho cùng đó là văn hóa trong lao động 
sản xuất và văn hóa ứng xử nhân văn giữa người 
với người trong xã hội. Vẫn còn nhớ như mới đây, 
tôi Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao kiêm Tổng 
biên tập báo Văn hóa Thông tin, anh Lương Vĩnh 
Lạng - Tổng biên tập báo Thanh Hóa và anh Lê 
Văn Tập - Tổng biên tập, Giám đốc đài phát thanh 
và Truyền hình Thanh Hóa được Bí thư mới gặp. 
Sau những lời giao tiếp thông thường, anh Ngọ 
tâm sự và trong buổi gặp gỡ, trò chuyện rất cởi 
mở, thân tình, đầm ấm, bí thư muốn nghe một 
số thông tin tình hình, trong đó có vấn đề chính 
trị kinh tế xã hội, mối quan hệ giữa kinh tế và văn 
hóa, du lịch, cố nhiên là xoáy sâu hơn về việc đổi 
mới khu nghỉ dưỡng Sầm Sơn.

Trong bối cảnh có sự bất hòa ở một số đồng 
chí trong lãnh đạo của tỉnh, một số vụ việc mất 
dân chủ giữa nhân dân và cán bộ ở nhiều địa 
phương về vấn đề việc làm, công bằng xã hội, 
do vậy trong lúc này phải có một việc gì đó để 
góp phần ổn định tình hình. Qua nhiều ngày 
suy ngẫm, nghiên cứu, anh Lê Huy Ngọ đã đưa 
ra ý tưởng “Sầm Sơn, sức khỏe, kinh tế, bạn bè”, 
sau đó được tập thể lãnh đạo tỉnh và Sầm Sơn 
đồng thuận triển khai vào dịp hè 1989. Đây là 
một việc làm có ý nghĩa thực tế mang tính đặc 

Ừ CÁI TÂM, CÁI TẦM 
ĐẾN TƯ DUY “SẦM SƠN,
 SỨC KHỎE, KINH TẾ, BẠN BÈ”

thù trong sự giao thoa cộng hưởng giữa tình 
cảm và tư tưởng của địa phương lúc bấy giờ 
được khởi động từ điểm bắt đầu ở Sầm Sơn.

Nói về kinh tế Sầm Sơn ở những năm thập 
kỷ 80, 90 thế kỷ trước, anh Ngọ có liên tưởng đến 
câu nói dân gian “Thanh Hóa biển cũng nhiều, 
rừng cũng nhiều, ruộng cũng nhiều, lam lũ sớm 
chiều nhưng dân vẫn nghèo”. Đô thị Sầm Sơn 
cũng nằm trong cái khó chung của tỉnh. Cái khó, 
cái nghèo của người Sầm Sơn không phải là dân 
không chuyên cần, không sáng tạo mà do chúng 
ta chưa thật sự đổi mới cách nghĩ cách làm, chưa 
có cơ chế mang tính đặc thù cho một nơi có tiềm 
năng du lịch. Mặt khác hiện nay cơ sở hạ tầng 
chưa được nâng cấp, nhà nghỉ, khách sạn chưa 
có ngôi vị cao cấp, sự đầu tư của nhà nước vẫn 
dàn trải còn ít ỏi… vấn đề đó đòi hỏi Sầm Sơn 
cần phải có lối đi đặc thù, tìm kiếm những đối tác, 
bạn bè gần xa xúc tiến đầu tư kể cả về kinh tế, đến 

văn hóa với phương châm kết nối thế mạnh nhà 
nước nhân dân cùng làm mang tính xã hội hóa 
sâu rộng hơn. Là một nơi có thiên nhiên kỳ thú, 
người dân rất lương thiện, cần cù lao động, nếu 
được nhiều bạn bè trong nước và khu vực chung 
tay góp sức thì du lịch Sầm Sơn sẽ khởi sắc. Tình 
bạn là để tạo ra sự hứa hẹn, thân ái, chân tình, 
đoàn kết đồng lòng tương tác để rồi tạo ra những 
giá trị mới tốt đẹp hơn về kinh tế văn hóa xã hội 
mà điểm bắt đầu là Sầm Sơn và nhân dân Sầm 
Sơn là người sẽ được hưởng lợi đầu tiên. 

Suy cho cùng, du khách đến với Sầm Sơn, 
chính là để hưởng thụ đặc sản biển, không khí, 
sóng, nước trong lành, họ được thư giản ở nơi 
nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn phong cảnh, di sản 
Trường Lệ khu vực tâm linh và kể cả tham quan 
các di tích trong tỉnh. Cách đây hơn một trăm 
năm, người Pháp chọn Sầm Sơn để nghỉ mát và 
hưởng thụ ẩm thực các chủng loại hải sản ở một 

vùng được gọi bậc nhất nhì của cả nước là có lý. 
Ngày nay xã hội phát triển và hội nhập quốc tế, 
văn hóa du lịch không còn theo cái nghĩa ăn chơi 
nữa mà là tụ điểm hoạt động văn hóa nâng cao 
sức khỏe, cảm thụ giá trị chất lượng cuộc sống, 
giao lưu tình cảm xã hội. Qua đây hội tụ được 
nhiều bạn bè thân thiết, bắt tay nhau hứa hẹn 
hợp tác làm ăn, bắt đầu từ chuyến đi du lịch nghỉ 
dưỡng ở Sầm Sơn. Vì vậy hằng năm đến hẹn “hè 
Sầm Sơn” du khách gần xa lại đến, có thể nói 
“sức khỏe, kinh tế, bạn bè” đó là mục tiêu cần đạt 
tới. Cụm từ ấy mà anh Lê Huy Ngọ đúc kết lại để 
quảng bá nhân rộng cũng là từ những bài học của 
những nơi nghỉ dưỡng khác trong nước và thực 
tế Sầm Sơn cũng đã trải nghiệm nhiều năm rồi, 
thuộc tính của vấn đề ấy đến thời kỳ đổi mới mở 
cửa, nơi đây mới phát huy tác dụng cụ thể và thiết 
thực hơn, trong đó “sức khỏe” được nhấn mạnh 
hàng đầu. Do đó muốn đạt được nội dung về sức 

Thời gian cứ thế trôi đi. Mới đó cũng đã hơn 30 năm rồi, kể 
từ ngày Sầm Sơn khởi xướng cho mùa nghỉ dưỡng, dấu ấn du 
lịch xứ Thanh thời kỳ đổi mới (1989-2022). Sầm Sơn là một 
điểm nhấn, được gọi là cái nút du lịch vì Sầm Sơn đón khách 
thập phương đến nghỉ mát, tắm biển, dưỡng sức, và từ đây trải 
nghiệm, du ngoạn trên vùng đất được ngợi ca “địa linh nhân 
kiệt” xứ Thanh.

khỏe mà du khách mong muốn khi đến nghỉ mát 
ở Sầm Sơn, địa phương phải đổi mới tư duy từ 
quy hoạch kế hoạch đến cách làm, từ ăn, nghỉ, 
vui chơi giải trí, quan hệ ứng xử, giao tiếp thật sự 
thân thiện, thanh lịch để rồi thu hút khách đến 
với Sầm Sơn ngày càng đông hơn. 

Trong cụm từ “bạn bè” là vấn đề mà anh 
Ngọ trăn trở tâm huyết nhất. Nghe ra cụm từ đó 
rất đơn giản nhưng thuộc tính bên trong thì hàm 
ý rất sâu sắc được thể hiện từ chuyển hóa nhận 
biết đến sự tự giác hành động của con người nên 
rất nhạy cảm kể cả cách hành xử giao tiếp giữa 
người với người trong cộng đồng. Thực tế ấy vẫn 
còn mặc cảm nếu ai đó là người Thanh Hóa đi xa 
xứ mới thấm thía câu cửa miệng “khó đồng cảm, 
khó gần, khó hợp tác vì ông ấy, anh ấy, cô ấy là 
người Thanh Hóa”, tuy là những cảm nghĩ của số 
ít người song cũng đã làm cho số đông người 
Thanh Hóa mủi lòng trăn trở. Đó là cảm nghĩ 
của một số người với cái chung của tỉnh còn nói 
về Sầm Sơn, anh Ngọ muốn đưa ý tưởng thân 
thiện với bạn bè và thông qua chuyến tham 
quan, nghỉ dưỡng, người ta có thể hiểu và quý 
mến với người Thanh Hóa nhiều hơn, sâu sắc 
hơn. Hiểu đúng bản chất của người Thanh Hóa 
là dũng cảm trong chiến đấu, cần cù chịu khó 
trong sản xuất, sáng tạo trong lao động, thắm 
tình nặng nghĩa với gia đình, làng xóm quê 
hương, bầu bạn bốn phương để rồi chung tay 
hợp tác làm ăn, đôi bên cùng có lợi.

Với phương pháp nói bộ không văn bản, 
khẩu khí mạch lạc, kết nối vấn đề logic và giọng 
nói trầm ấm, khi bổng khi trầm, làm người nghe 
cuốn hút, anh Ngọ phân tích về mối quan hệ văn 
hóa xứ Thanh với văn hóa du lịch Sầm Sơn có sức 
thuyết phục lòng người. Theo anh, văn hóa du 
lịch Sầm Sơn không thể tách rời văn hóa chung 
của tình và cả nước, không có sự cắt cứ, không có 
sự phân biệt mà là sự vận động văn hóa thống 
nhất hữu cơ giữa các vùng miền. Thông qua sự 
kết nối quan hệ ứng xử giao tiếp của người với 
người mang tính truyền thống văn hóa, người ta 
thường gọi là thuần phong mỹ tục để du khách 
nhìn Sầm Sơn với ý nghĩa tích cực hơn, đẹp hơn, 
thân thiện, thanh lịch hơn. Vì vậy để xóa dư âm 
mặc cảm không đẹp về vệ sinh môi trường, dịch 
vụ mua bán nhất là giá cả nhà nghỉ, ăn, ở, giao 
tiếp, chào hỏi đón đưa khách, công tác lữ hành 
tham quan, tất cả những vấn đề đó đòi hỏi đô 
thị Sầm Sơn phải thật sự làm tốt hơn nữa với 
phương châm “vui lòng khách đến vừa lòng 
khách đi”… Du khách đến Sầm Sơn là đến với 
biển mát trong lành, đến với thức ăn ngon, sạch 
đẹp, đến với nụ cười thân thiện và có cả sự sẻ chia 
đồng cảm, như vậy sẽ có nhiều bạn bè, có nhiều 
người đến nghỉ mát, năm sau nhiều hơn năm 
trước. Qua đó mà dần dần đẩy lui tính mặc cảm 
không hay không đẹp, không thân thiện của 
khách khi đến với Sầm Sơn. Trong lúc tỉnh nhà 
còn khó khăn, Sầm Sơn còn nghèo, nhiều việc 
phải làm như cơ sở hạ tầng, đường xá, khu văn 
hóa vui chơi, giải trí còn chưa đáp ứng nhu cầu 
đòi hỏi của du khách thì việc khuyến khích xã hội 
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hóa, đầu tư của nhà nước và tư nhân trong tỉnh, 
trong nước phải được quan tâm hơn với phương 
châm “trong thông ngoài thoáng” theo một cơ 
chế chính sách mở để thu hút nguồn vốn đầu 
tư từ phía ngoài. “Bạn bè” một cụm từ rất quen 
thuộc của người với người mà bất cứ xã hội nào 
tình cảm ấy cũng gắn liền với một cộng đồng dân 
cư mang tính truyền thống và trong những điều 
kiện cần thiết ở không gian, thời gian nào đó bạn 
bè sẽ nẩy sinh những giá trị việc làm mới cực kỳ 
quý báu. Sầm Sơn, nơi tụ hội đông đảo du khách 
gần xa trong đó có các nhà khoa học, nhà quản lý 
giỏi, nhà doanh nghiệp, tập đoàn lớn và văn nghệ 
sĩ… đến nghỉ dưỡng, tham quan, đây cũng là 
nơi giao lưu về văn hóa, tình cảm và không thể 
không nói đến trao đổi, ghi nhớ trong việc hợp 
tác, liên doanh liên kết làm ăn về mặt kinh tế, từ 
cái bắt tay “bạn bè”.

Trong những lần trao đổi với chúng tôi, anh 
Ngọ cho rằng không đơn giản mà có được tình 
bạn, phải đến với nhau một cách chân thực và 
cũng phải có điều kiện gặp gỡ tất nhiên hay ngẫu 
nhiên, nói một cách khác tình cờ hay thông tin lời 
hẹn trong một thời gian nào đó ví như hè ở Sầm 
Sơn chẳng hạn để rồi có bạn có cơ duyên làm nên 
sự nghiệp. “Bạn bè” là vậy, người Sầm Sơn rất 
muốn làm bạn với nhiều người khắp bốn phương 
kể cả người nước ngoài cùng chung lòng góp sức, 
nhiều ý tưởng hay, tham gia vào nhiều dự án về 
kinh tế xã hội có hiệu quả để nơi đây xứng tầm 
khu nghỉ mát du lịch trọng điểm của tỉnh và cả 
khu vực, quốc tế. Trong thực tế, “tình bạn” là 
thiêng liêng lắm và từ tình bạn mà nhiều người 
đã trở nên doanh nhân phát đạt vì có sự giúp đỡ 
vô tư trong sáng kể cả kế sách làm ăn cho đến tư 
duy về con đường sự nghiệp cá nhân lâu dài đôi 
bên. Thế nhưng không phải ai cũng gặp được tình 
bạn theo ý muốn mà thường thông qua thời cơ, 
có lẽ Sầm Sơn điểm hẹn cũng không phải là ngoại 
lệ. Đến với Sầm Sơn, ai đó có một chuyến đi mùa 
hè, mùa tắm mát vận may, duyên phận kể cả tình 
cảm hẹn hò gái trai “duyên kỳ ngộ” biết đâu đó 
là điềm lành cho một tương lai tình yêu đôi lứa. 
Nói về tình bạn Sầm Sơn điểm hẹn thì phong phú 
lắm, chả thế mà biết bao bài thơ, bài hát, bài văn, 
bức họa nói đến cái đẹp, cái hay, tình bạn, nảy 
sinh từ chuyến du ngoạn Sầm Sơn thơ mộng và 
kỳ thú đó thôi!

Sự giao hòa giữa sức khỏe, bạn bè, thiên 
nhiên cảnh vật cũng là sự truyền cảm kết nối cho 
sự thành đạt về kinh tế là hệ quả hành trình “Sầm 
Sơn, sức khỏe, bạn bè” mà hơn 3 thập kỷ đã mang 
lại. Phát triển văn hóa du lịch suy cho đến cùng 
là nhằm phát triển đời sống kinh tế kể cả về chất 
lượng và số lượng hiệu quả cho nhân dân Sầm 
Sơn. Song không thể tách rời đối lập hoàn toàn 
giữa kinh tế với văn hóa du lịch “sức khỏe, bạn bè” 
tất cả đó cũng nhằm nâng cao đời sống kinh tế 
và có kinh tế thì đời sống sức khỏe, đời sống tinh 
thần mới được nâng lên từ những đối tác từ “bạn 
bè” khắp nơi cùng với địa phương hợp tác để tạo 
ra. Trong những buổi trò chuyện với chúng tôi, 
anh Lê Huy Ngọ cho rằng, kinh tế Sầm Sơn thực 

chất là tổng thể của nhiều ngành nghề tạo thành 
trong đó quan tâm đặc biệt kinh tế biển bao gồm 
đánh bắt hải sản và sản xuất chế biến, cung cấp 
thực phẩm tươi sống, rau màu cho thị trường, 
nhà hàng khách sạn… dịch vụ thương mại phục 
vụ du khách. Mặt khác, Sầm Sơn có nguồn sinh 
thái biển vào bậc nhất của cả nước, có biển trong 
lành, bãi cát trắng mịn thoai thoải rất hấp dẫn 
đối với khách trong và ngoài nước vì thế mà năm 
nào cũng có nhiều người đến, nguồn thu từ tắm 
biển, nghỉ dưỡng năm sau cao hơn năm trước. 
Khi nói về mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, 
anh Lê Huy Ngọ phân tích: Kinh tế Sầm Sơn phát 
triển là văn hóa cũng phát triển và văn hóa phát 
triển sẽ tạo đà cho kinh tế phát triển. Đúng vậy, 
sau một thời gian không dài địa phương đã quy 
hoạch lại đô thị, văn hóa mới tác động trực tiếp 
vào Sầm Sơn, cơ cấu kinh tế cũng có thay đổi, đời 
sống của nhân dân được nâng lên từng bước kể 
cả vật chất và tinh thần, lòng tự tôn, hành động 
đẹp về văn hóa ứng xử của người dân nơi đây có 
nhiều đổi mới, tính thanh lịch tốt đẹp hơn nhiều 
so với trước, những vấn đề như “nâng giá, chém 
chặt, vệ sinh môi trường bẩn,…” dần dần được 
khắc phục, những mặc cảm của du khách đới 
với Sầm Sơn từng bước giảm đi rõ rệt. Gần đây, 
những công trình xây dựng hạ tầng được đầu tư 
khá lớn kể cả tư nhân và nhà nước, làm cho diện 
mạo Sầm Sơn ngày càng có sức hấp dẫn cao và 
đang trên đà tăng trưởng. Sau một thời gian đổi 
mới về cách nghĩ, cách làm, Sầm Sơn đã chỉ đạo 
có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực cả về kinh tế, văn 
hóa và phát triển du lịch. 

Trong buổi họp tổng kết bàn về nguyên 
nhân, bài học kinh nghiệm thành công triển 

khai “Sầm Sơn, sức khỏe, kinh tế, bạn bè”, anh 
Lê Huy Ngọ nhấn mạnh hai vấn đề:

“Một là, có sự đồng thuận cao giữa cán bộ 
và nhân dân trong việc tổ chức, triển khai chủ 
trương của tỉnh đổi mới nội dung và hình thức 
hoạt động khu nghỉ dưỡng văn hóa du lịch Sầm 
Sơn, một biện pháp cực kỳ quan trọng là tổ 
chức và điều hành, làm sao cho có hiệu quả cao 
là một vấn đề mà tỉnh quan tâm nhất. Bởi thế 
tỉnh đã phân công các đồng chí cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt về Sầm Sơn trực tiếp chỉ đạo, họp dân, 
thống nhất biện pháp cách làm, thời gian thực 
hiện từng việc cụ thể để kịp khai trương hè Sầm 
Sơn đúng kế hoạch.

Hai là, thực hiện cơ chế mở trong thông, 
ngoài thoáng, đây là việc làm có ý nghĩa then chốt 
để khách đến với Sầm Sơn ngày càng đông hơn, 
qua đó thu hút đối tác đầu tư liên kết liên doanh 
về kinh tế văn hóa xã hội với Sầm Sơn và tỉnh. Vì 
vậy rất cần có sự đồng thuận, sẻ chia, đoàn kết 
hợp tác của cán bộ, nhân dân các cấp, các ngành 
trong tỉnh và địa phương để mở cửa đón khách. 
Những rào cản như thu vé xe đàu vào, nâng giá, 
chụp ảnh, đưa khách du ngoạn, ăn, nghỉ, hàng 
lưu niệm,… đã được giải quyết cơ bản. Chính 
sách về thuế cũng được nới lỏng đối với cá nhân, 
tập thể mới vào đầu tư kinh doanh ở Sầm Sơn, có 
thông thì mới có thoáng là vậy!

Với tinh thần rất khẩn trương chúng ta đã 
nắn thẳng và tôn tạo mới tuyến đường Sầm 
Sơn - Thành phố Thanh Hóa, rút ngắn được thời 
gian đi lại, hạn chế tai nạn giao thông, đầu tư 
nâng cấp đường Hồ Xuân Hương, đường lên núi 
Trường Lệ,… Cùng trong thời gian này tổ chức 

thành công hội chợ Sầm Sơn, nhằm tạo điều 
kiện kết nối cá nhân, tập thể giữa người sản 
xuất với người tiêu dùng, giữa người sản xuất 
với nhau từ các vùng miền trong tỉnh và ngoài 
tỉnh tham gia, để có cơ duyên liên doanh liên 
kết làm ăn. Và sự thật đã thu hút được nhiều đối 
tác của tỉnh ta với tỉnh bạn, nhiều hợp đồng đã 
được ký kết trong đó có hằng chục hợp đồng của 
nước ngoài. Với tổng số 350 gian hàng với hằng 
trăm mặt hàng nông nghiệp, công nghiệp, thủ 
công mỹ nghệ đã thu hút hằng vạn người đến 
mua sắm giao lưu tạo nên niềm tin vui phấn 
chấn trong nhân dân địa phương và du khách. 

Trong một thời gian ngắn, do dân tự 
nguyện, cán bộ nhiệt tình vào cuộc nên những 
nhà hàng, ki ốt xây dựng tự do không đúng quy 
định đã được giải tỏa, đưa vào quy hoạch, xây 
dựng lại đẹp hơn, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng 
cấp. Nhiều nhà nghỉ nhỏ lẻ của dân cũng như của 
nhà nước đều có thông báo niêm yết nội quy an 
ninh, giá cả cụ thể được du khách hoan nghênh. 
Nhiều nhà hàng ăn ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam 
Định... cũng vào Sầm Sơn kinh doanh buôn bán. 
Do cách giải quyết tổ chức điều hành thấu tình 
đạt lý, thông qua cơ chế chính sách mở của tỉnh 
mà đô thị Sầm Sơn sầm uất hơn, tạo ra nhiều việc 
làm cho người lao động, đời sống kinh tế, văn hóa 
của dân cũng được nâng lên một bước, doanh số 
và thu ngân sách cũng tăng cao.

Mùa hè Sầm Sơn 1989 đã có hơn 95.000 
lượt khách đến nghỉ, doanh thu 5,5 tỷ đồng 
chiếm 2/3 tổng thu cả năm. Điều đáng nói ở 
đây là đã mở đầu cho một tư duy mới, cách 
làm mới phong phú, đa dạng và hiệu quả 
cao tạo đà cho những năm tiếp theo thu hút 
khách nhiều hơn đến với Sầm Sơn.

Tuy nhiên Sầm Sơn còn phải học hỏi kinh 
nghiệm của các điểm du lịch trong nước như 
Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nha Trang Khánh Hòa, 
Vũng Tàu,… và các nước trong khu vực để 
Sầm Sơn thực sự là điểm đến hấp dẫn. Vì vậy 
ngoài việc nâng cao chất lượng tắm biển, nghỉ 
dưỡng, thưởng ngoạn Trường Lệ, di tích đền 
Độc Cước, đền Cổ Tiên,… công tác lữ hành 
du lịch tour đến các di sản lớn như Thành Nhà 
Hồ, Lam Kinh, đền Bà Triệu, Hàm Rồng, suối cá 
Cẩm Lương, Bến En,… phải được quy hoạch, 
kế hoạch, tổ chức điều hành hướng dẫn viên 
cần phải chuyên nghiệp, phải được coi trọng, 
đổi mới nhiều hơn nữa. Thực ra chuyên ngành 
du lịch Thanh Hóa ở những thập niên 80, 90 
thế kỷ trước còn sơ khai mặc dù tiềm năng du 
lịch ở Thanh Hóa là rất lớn kể cả du lịch tâm 
linh sinh thái núi, rừng, biển cho đến các cụm 
di tích trọng điểm về lịch sử, về cách mạng cận 
đại nhưng chưa được khai thác đúng tầm. Do 
vậy trước mắt Sầm Sơn rất cần một đội ngũ 
làm du lịch chuyên nghiệp, được huấn luyện có 
bài bản kể cả ngoại ngữ như Tiếng Anh, Trung, 
Nga, Pháp... 

Để trở thành một thành phố du lịch hấp 
dẫn, ngang tầm với các đô thị nghỉ mát nổi tiếng 

trong nước và khu vực quốc tế, Sầm Sơn phải thu 
hút đầu tư với tinh thần xã hội hóa trong tỉnh và 
phía ngoài để mở rộng và nâng cấp hạ tầng, nhà 
hàng, khách sạn, khu vui chơi văn hóa hiện đại. 
Mặt khác chú trọng quy mô đào tạo cán bộ nhân 
viên giao tiếp đưa đón khách, thuyết minh, công 
tác lữ hành các tour du lịch, cán bộ, nhân viên chế 
biến thực phẩm cho các nhà bếp, đồng thời đẩy 
mạnh chuyên ngành đánh bắt nuôi hải sản quy 
hoạch hợp lý, vành đai rau củ quả thực phẩm đi 
đôi với việc dịch vụ chất lượng văn hóa cộng đồng 
để Sầm Sơn tỏa sáng, tạo ra nhiều sản phẩm du 
lịch hấp dẫn đáp ứng với lòng mong đợi của nhân 
dân và du khách ở thời kỳ hội nhập”.

Ba mươi năm đã qua, nhìn lại Sầm Sơn 
ngày nay đã đổi thay khá nhiều từ diện mạo 
cảnh quan cho đến phong cách sống của con 
người nơi đây, thật sự đáng trân trọng, đời 
sống nhân dân được cải thiện, bạn bè gần xa 
yêu quý, hợp tác làm ăn ngày một phát triển.

Khu nghỉ dưỡng văn hóa FLC cũng là nơi hội 
tụ nhiều du khách, góp phần quan trọng cho hoạt 
động du lịch Sầm Sơn và đang có sức lan tỏa, đã 
góp phần tạo nên cảnh quan đô thị du lịch Sầm 
Sơn ngày càng có sức hấp dẫn. Nhiều khu văn 
hóa, sân golf, vui chơi giải trí, dịch vụ có chất 
lượng đã và đang thu hút nhiều du khách đến 
với Sầm Sơn. Đến nay thành phố Sầm Sơn có 
390 cơ sở lưu trú, hơn 15.000 phòng, có 80 khách 
sạn 1 đến 5 sao, có 191 nhà nghỉ du lịch với 4.900 
phòng, gần 5 triệu lượt người đến Sầm Sơn, một 
con số đáng mừng.

Là một người làm văn hóa, văn nghệ, một 
nhà báo, có một thời gần gũi và làm việc với anh 
Lê Huy Ngọ, tôi cảm nhận được ở anh một con 
người rất tâm huyết với quê hương trong đó có 
nhiều ý tưởng hay về văn hóa “Sầm Sơn, sức khỏe, 
kinh tế, bạn bè” là một ví dụ mà cho đến hôm nay 
vẫn còn ý nghĩa sâu sắc mỗi khi nói đến văn hóa 
du lịch xứ Thanh. Gặp lại anh ở Hà Nội, tuy tuổi đã 
vượt qua “lục thập hoa giáp” hơn 20 năm nhưng 
anh vẫn mạnh khỏe vui tươi, giọng nói vẫn trầm 
ấm, thân thương, khi nhắc lại những kỷ niệm đẹp 
lúc còn công tác ở quê nhà.

Trong buổi trò chuyện, tôi có hỏi anh Ngọ 
có cảm nghĩ gì về ngày kỷ niệm 990 năm Thanh 
Hóa? Trầm ngâm dây lát, anh cảm xúc mấy câu: 
“Thanh Hóa là vùng đất có truyền thống cách 
mạng lâu đời trong công cuộc chống ngoại xâm 
và kiến quốc, một nơi rất linh thiêng đã sản sinh 
ra nhiều hào kiệt, thế hệ hôm nay là phải tôn 
vinh và noi theo. Noi theo như thế nào thì có 
nhiều người nói mỗi cách khác nhau nhưng có 
lẽ, tôi chỉ khái quát mấy ý nôm na đối với tỉnh 
nhà “công nghiệp hóa, dân chủ hóa, dùng người 
cho khá”. Cách nói chữ quy nạp từ kinh nghiệm 
tổ chức và điều hành của vị nguyên bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn 
là cách nói vừa có ý nghĩa thực tiễn vừa triết 
lý đương đại để rồi mong sao quê hương ngày 
càng phát triển cao hơn nhiều, xứng danh 
truyền thống lịch sử xứ Thanh.v

Anh Lê  
Huy Ngọ, 
Phác thảo 
cho tranh 
sơn dầu  
của họa sĩ 
Hoàng  
Hoa Mai.

 Số 07 (07) Ngày 15/4/2022 n 7



Do bãi biển Sầm Sơn nằm ngay chân 
núi Trường Lệ nên nếu tới bãi tắm, 
du khách có thể tham quan các địa 

danh nổi tiếng trên núi như hòn Trống 
Mái, đền Độc Cước, đền Cô Tiên. Ngoài ra, 
bạn có thể tới chợ Hải Sản để thưởng thức 
đặc sản địa phương cũng như mua quà 
mang về sau chuyến du lịch. Các điểm du 
lịch du khách tới Sầm Sơn nên biết:

HÒN TRỐNG MÁI
Men theo sườn núi Trường Lệ, du 

khách sẽ nhìn thấy Hòn Trống Mái. Đó là 2 
tảng đá nằm chênh vênh trên một phiến 
đá lớn. Chúng dường như đã cùng nhau 
trải qua mọi thăng trầm, thách thức thời 
gian để tồn tại cho tới ngày nay. Đối với 
người dân Thanh Hóa, hai tảng đá lớn này 
là biểu tượng cho tình yêu thủy chung.

Theo lời kể của người dân địa phương, 
xưa kia, chàng trai Ngư Phủ ở vùng Sầm 
Thôn rất khỏe mạnh và chăm chỉ. Vào một 
buổi chiều, khi thuyền vừa cập bến thì 
một cơn giông lớn ập đến khiến một con 
cò trắng đã lao xuống vũng Tiên. Thấy thế, 
chàng Ngư Phủ đã đưa cò về nhà chăm 
sóc. Vào một hôm cò hết hạn đội lốt cò 

và được trở về tiên giới, cò trở thành một 
cô gái nhan sắc tuyệt trần. Tuy nhiên, vì 
cảm động trước tấm lòng của chàng trai 
nên nàng không trở về tiên giới. Khi Ngư 
Phủ đi biển về, thấy nhà cửa gọn gàng, 
cơm canh đã xong xuôi nhưng không thấy 
cò đâu, bởi vậy chàng vô cùng buồn rầu. 
Trong lúc đó, nàng bước ra và hai người đã 
chính thức trở thành vợ chồng từ đó.

Ngọc Hoàng biết tin con gái không trở 
về tiên giới và kết duyện với người phàm 
trần đã rất tức giận, sai người xuống 
trừng phạt. Chàng Ngư Phủ đã khuyên 
nhủ nàng trở về với vua cha nhưng nàng 
không chịu. Nàng đã dùng phép biến 2 vợ 
chồng thành đôi chim non, lúc sứ giả đến 
định bắt nhưng đôi chim đã biến thành đá 
đứng trơ trơ giữa núi rừng.

Để tôn vinh tình yêu chung thủy của 
đôi vợ chồng, người dân địa phương đã 
gọi phiến đá là hòn Trống Mái một điểm 
ngoài du lịch không thể bỏ qua khi du 
khách tới Sầm Sơn.

ĐỀN ĐỘC CƯỚC
Đền Độc Cước nằm trên đỉnh hòn Cổ 

Giải thuộc dãy núi Trường Lệ ở thị xã Sầm 

Sơn - Thanh Hóa, cạnh bãi tắm Sầm Sơn.

Ngôi đền gắn liền với sự tích được 
người dân lưu truyền cho đến tận ngày 
nay. Chuyện kể rằng, xưa kia, một cơn đại 
hồng thủy đã xảy ra, một người phụ nữ 
mang thai gần tới ngày sinh đã bị nước 
lũ cuốn trôi ra biển. Vài ngày say, khi nước 
rút, người phụ nữ dạt vào bờ thuộc làng 
Kẻ Trường. Khóc thương trước số phận của 
nàng, người dân quanh vùng đã đắp mộ 
cho nàng, cũng là dãy núi Trường Lệ ngày 
nay, có nghĩa là nước mắt dài.

Người mẹ đó đã hạ sinh 1 cậu bé khôi 
ngô, sau này trở thành một chàng trai 
cường tráng, thường giúp đỡ dân làng. 
Khi ấy, một con thủy quái đã xuất hiện, 
giết hại dân lành mỗi khi ra khơi khiến 
nhiều người hoảng loạn và bỏ làng đi nơi 
khác. Để giúp người dân, chàng trai đã 
dùng kiếm rạch thân mình làm hai: một 
nửa cùng dân làng ra khơi đánh cá, nửa 
còn lại đứng ở đầu dãy núi Trường Lệ, từ 
đó bọn thủy quái không còn xuất hiện 
nữa. Từ đó, dân làng an tâm ra khơi, cá 
đầy khoang sau mỗi lần ra biển. Nhớ ơn 
chàng, dân làng xây đền trên núi Trường 
Lệ, gọi là đền Độc Cước.

Từ đền Độc Cước, bạn có thể tận 
hưởng gió trời lồng lộng mang theo vị 
mặn của biển. Xa xa, những làng chài nấp 
sau rặng phi lao hát vi vu trong gió.

ĐỀN CÔ TIÊN
Đền Cô Tiên nằm ở phía Nam núi 

Trường Lệ, một không gian trên cao, 
thoáng đãng. Từ trên đền, bạn có thể 
phóng tầm mắt, ngắm được biển Sầm Sơn 
lãng mạn và thơ mộng, tận hưởng không 
khí mát lành từ gió biển mang lại.

Cũng như những địa danh trên núi 
Trường Lệ, đền Cô Tiên cũng có truyền 
thuyết được người dân địa phương truyền 
miệng để lưu lại.

Xa xưa, một cô gái vì không nghe 
lời cha lấy một kẻ giàu có nên bị đuổi ra 
khỏi nhà. Sau đó, cô yêu rồi nên duyên vợ 
chồng với Côi - một chàng trai nghèo khó, 
tốt bụng. Hạnh phúc chẳng bao lâu thì cô 
mắc bệnh phong. Khi đó, một cụ già đã 
xuất hiện, dùng thuốc lá nam và nước ở 
vũng Tiên chữa bệnh cho cô. Khi cô khỏi 
bệnh, cụ ra về nhưng trước khi đi đã để lại 
cho hai vợ chồng một tay nải che mưa và 
một giỏ mây để đựng thuốc lá cứu người.

Một hôm, đôi vợ chồng chữa bệnh 
về khuya, gặp mưa to nên đã lấy tay nải 
của bà cụ để che mưa. Sáng hôm sau tỉnh 
dậy, hai vợ chồng thấy mình đang nằm 
trong một căn nhà ba gian khang trang, 
sạch sẽ. Từ đó, hai vợ chồng đã ở lại căn 
nhà và dùng lá nam chữa bệnh cho người 
dân trong vùng. Vào một ngày đẹp trời, cả 
hai ăn mặc đẹp đẽ và rủ nhau lên đỉnh núi 
và không thấy về. Kể từ đó, ngôi nhà trở 
thành đền Cô Tiên, được dân làng thường 
xuyên khỏi hương, quét dọn để tỏ lòng 
biết ơn tới công lao của đôi vợ chồng.

Năm 1960, Bác Hồ đã thăm và nghỉ 
chân tại ngôi đền. Đến năm 1962, đền Cô 
Tiên vinh dự được Bộ Văn hóa – Thể thao 
công nhận là di tích Văn hóa.

CHỢ HẢI SẢN
Gần bãi tắm Sầm Sơn không chỉ có di 

tích, địa danh du lịch nổi tiếng mà còn có 
chợ Hải Sản - nơi bán nhiều loại hải sản 
tươi ngon của Thanh Hóa.

Chợ họp từ sớm tinh sương. Nhiều tàu 
thuyền cập bến, bán hàng ngay trên bãi 
cát. Rất nhiều loại hải sản tươi sống được 
bày bán như cá, tôm, cua, mực...

NHỮNG ĐIỂM DU LỊCH KHÔNG THỂ BỎ QUA 
KHI DU KHÁCH ĐẾN SẦM SƠN

THANH HÓA:

Bãi biển Sầm Sơn dài gần 6km chạy từ cửa Lạch Hới đến chân núi Trường Lệ. 
Đây là bãi biển nổi tiếng nhất của Thanh Hóa với bãi cát vàng, sóng mạnh và nồng 

độ muối vừa phải rất tốt cho sức khoẻ. Với những lợi thế đó, bãi biển Sầm Sơn đã 
thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thị xã Sầm Sơn 

không chỉ có bãi tắm nổi tiếng này, mà còn có nhiều địa danh nổi tiếng khác.

Đền Độc Cước 
nằm trên đỉnh núi 

Trường Lệ sát ngay 
với bải tắm

Đền Cô Tiên 
nằm sâu trên 

núi Trường Lệ. 

TRỌNG ĐỦ - 
PHẠM THU-
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NGUYỄN VĂN LỢI 
(Nguyên UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ 
tỉnh Thanh Hoá)

Mấy mươi năm xa khuất bãi bờ
Trở về thăm lại bến sông xưa
Lối cũ bờ lau đà phủ trắng
Mây chiều bảng lảng gió đung đưa

Ta vẵn thèm nghe tiếng gọi đò
Chìm trong đêm vắng tưởng trong mơ
Con đò xưa ấy người xưa ấy
Cứ sống trong ta mãi tới giờ

Thèm nghe đâu đó những giọng hò
Sông như dát bạc buổi trăng lu
Chèo ai khua nước trong đêm vắng
Gió thuận buồm căng sóng vỗ bờ

Vẫn thèm trở lại những ngày xưa
Chỉ một lần thôi thoả đợi chờ
Một lần vùng vẫy trên bến cũ
Có bạn bè ta thủa ấu thơ

Vẫn biết sông còn nước đã trôi
Bên lở ngày xưa bãi đã bồi
Bến cũ thênh thang cầu mới bắc
Mà lòng thương nhớ vẫn khôn nguôi.

Hòn Trống Mái biểu tượng cho mối tình đôi trai gái. Núi Trường Lệ thơ mộng khi nhìn từ đền Độc Cước.

Bãi biển Sầm Sơn với chiều dài cùng sóng lớn thu hút nhiều luợt khách du lịch trong và ngoài nước.

Hòn Trống Mái biểu tượng cho mối tình đôi trai gái.

Phố đi bộ trước 
khi có dịch 
Covid - 19.
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Diện mạo nông thôn thay đổi nhờ đẩy mạnh xây 
dựng NTM kiểu mẫu.

NTM nâng cao giai đoạn 2022-2023. Vùng 
II gồm 10 xã, trong đó: Có 04 xã xây dựng 
NTM nâng cao giai đoạn 2022-2023. Vùng 
III gồm 9 xã, trong đó: Có 08 xã xây dựng 
NTM nâng cao giai đoạn 2022-2023.

Bên cạnh những thuận lợi còn tồn đọng 
những khó khăn trong công tác xây dựng 
NTM kiểu mẫu như tiêu chí Môi trường và 
An toàn vệ sinh thực phẩm; Giao thông nông 
thôn; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa, ANTT, 
BHYT. Tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM 
kiểu mẫu trên địa bàn huyện vẫn còn chậm. 
Nguyên nhân là do thời tiết diễn biến phức 
tạp, thị trường vật tư nông nghiệp và nông 
sản bị biến động. Dịch bệnh Covid19 ảnh 
hưởng lớn cộng đồng và ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

VƯỢT KHÓ ĐỂ TỪNG BƯỚC 
HOÀN THIỆN CHƯƠNG 
TRÌNH MTQG VỀ XÂY 
DỰNG NTM 

Mục tiêu trong năm 2022, huyện Thọ 
Xuân sẽ xây dựng 08 xã NTM nâng cao bao 
gồm: Xuân Minh, Nam Giang, Thọ Lộc, Phú 
Xuân, Xuân Tín, Xuân Lập, Thọ Diên, Xuân 
Sinh. Năm 2023 xây dựng NTM nâng cao 
08 xã còn lại gồm: Trường Xuân, Xuân Thiên, 
Xuân Hưng, Xuân Hồng, Thuận Minh, Xuân 
Phú, Quảng Phú, Xuân Phong.. Trong đó, xây 
dựng NTM kiểu mẫu 02 xã Xuân Giang và 
Thọ Lập; Xây dựng Thôn NTM kiểu mẫu: 05 
thôn; Xây dựng 02 mô hình Thôn NTM thông 
minh tại xã Xuân Giang và xã Thọ Lập; Xây 
dựng sản phẩm (OCOP): 8 sản phẩm của các 
xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Từ năm 2022 các xã phải thực hiện theo 
Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 
của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Bộ tiêu 
chí quốc gia xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia 
xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; 
Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 
của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định 
xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. 
Bộ tiêu chí mới có nhiều nội dung tiêu chí 
được quy định ở mức độ cao hơn so với bộ 
tiêu chí giai đoạn 2017 - 2020. Bởi vậy, để 
thực hiện được nhiệm vụ và kế hoạch đề 

ra, toàn huyện Thọ Xuân đã cố gắng phát 
huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và 
nhân dân. Huy động sức mạnh tổng hợp 
của hệ thống chính trị và toàn xã hội tham 
gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Tạo 
sự thống nhất trong nhận thức và hành 
động, sự đồng thuận trong nhân dân; phát 
huy tính năng động, sáng tạo, chủ động 
khắc phục khó khăn để thực hiện có hiệu 
quả Chương trình xây dựng NTM nâng cao, 
NTM kiểu mẫu và xây dựng sản phẩm OCOP 
trên địa bàn huyện đến năm 2023 đảm bảo 
đúng tiến độ thời gian và hiệu quả. 

SỨC SỐNG MỚI  
Ở HUYỆN NTM

Chương trình xây dựng NTM đã làm 
thay đổi toàn diện về kinh tế - xã hội; chất 
lượng cuộc sống của người dân ngày càng 
được nâng cao; môi trường, cảnh quan 
chuyển biến tích cực; thu nhập của người 
dân ngày càng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm 
từ 18,53% năm 2011 xuống 1,74% năm 
2019; cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư 
xây dựng, cải tạo, nâng cấp và đáp ứng nhu 
cầu của nhân dân, hệ thống đê điều, công 
trình thủy lợi được quan tâm đầu tư cải tạo 
đảm bảo an toàn cho người dân khi vào 
mùa mưa lũ, phục vụ tốt công tác tưới tiêu, 
sản xuất nông nghiệp.

Với mục tiêu xây dựng NTM để đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân 
huyện Thọ Xuân ngày càng nâng cao, thịnh 
vượng. Bước vào giai đoạn xây dựng NTM 
nâng cao và NTM kiểu mẫu với nhiều khó 
khăn, thách thức. Nhưng với tinh thần và 
quyết tâm cao, chương trình xây dựng NTM 
ở huyện Thọ Xuân kỳ vọng sẽ hặt hái được 
nhiều thành công. Huyện Thọ Xuân phấn 
đấu trở thành huyện NTM nâng cao trước 
năm 2024 theo hướng phát triển toàn diện 
và bền vững, có kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội phù hợp, cơ bản đồng bộ và từng 
bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và hình thức 
sản xuất hợp lý, nhất là phát triển sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy 
mô lớn theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế 
biến đến tiêu thụ sản phẩm gắn với phát 
triển thương mại, dịch vụ, du lịch.v

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới 
(NTM) cùng với cả nước, công tác xây 

dựng NTM của tỉnh Thanh Hóa nói chung và 
huyện Thọ Xuân nói riêng đã thực sự trở thành 
sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, được cả 
hệ thống chính trị đồng lòng, chung sức vào 
cuộc. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, 
năm 2019, huyện Thọ Xuân vinh dự được 
công nhận đạt chuẩn NTM và đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Ba.

Bằng sự quyết tâm và hướng đi đúng đắn 
của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ cấp huyện 
đến cơ sở; sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể, sự đồng thuận, hưởng ứng tích 
cực của người dân. Chương trình MTQG xây 
dựng NTM của huyện trong năm 2021 đã đạt 
được những kết quả quan trọng. Đến nay đã 
có 10 xã được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân 
phê duyệt quyết định công nhận xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao (đạt 38,4%), hoàn thành 10 
thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Tiếp đó, 
huyện đã được tỉnh công nhận NTM kiểu mẫu 
cho 02 xã (Xuân Hòa và Bắc Lương), đạt 25% 
so với kế hoạch.

Hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn 
thiện và khang trang, đời sống của người dân 
từng bước được nâng lên nhờ tập trung xây 
dựng thương hiệu, sản xuất sản phẩm truyền 
thống đạt chứng nhận OCOP. Đến nay toàn 
huyện có 13 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, 
huyện có 01 sản phẩm đạt hạng 4 sao (Bưởi 
Luận Văn, xã Thọ Xương); 10 sản phẩm đạt 
hạng 3 sao.

Căn cứ theo Quyết định số 318/QĐ-TTg 
ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban 
hành Bộ tiêu chí quốc gia xã NTM nâng cao 
giai đoạn 2021-2025. Huyện Thọ Xuân được 
chia thành 3 vùng. Vùng I có 04 xã xây dựng 

HUYỆN THỌ XUÂN 
(THANH HOÁ):

IẾP TỤC ĐẨY MẠNH 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI  
NÂNG CAO VÀ NÔNG 
THÔN MỚI KIỂU MẪU

Những năm qua, xây dựng nông 
thôn mới (NTM) là chủ trương quan 
trọng và đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước nhằm cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 
7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn. Bằng nhiều giải pháp đồng 
bộ và sáng tạo, các cấp ủy, tổ chức 
đảng của huyện Thọ Xuân đã phát 
huy được sức mạnh tổng hợp của hệ 
thống chính trị và cộng đồng trong 
chương trình xây dựng NTM.
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Cán bộ lãnh đạo huyện Thọ Xuân đi kiểm tra thực tế công tác xây dựng 
NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Bưởi Luận Văn 
xã Thọ Xương 
đạt tiêu chuẩn 

OCOP 4 sao.
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Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo, triển khai thực hiện công 
tác phòng chống dịch Covid-19 

đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tập 
trung chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón 
xuân Nhâm Dần vui tươi, an toàn, tiết 
kiệm, nghĩa tình; bảo đảm ổn định đời 
sống nhân dân, các chế độ an sinh xã hội, 
bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật 
tự trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thăm, 
kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống 
nhân dân trước Tết Nguyên Đán Nhâm 
Dần. Kiểm tra việc triển khai tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ năm 2022 đối với Đảng bộ 
xã, thị trấn và ban hành Chỉ thị số 13-CT/
HU, ngày 24/02/2022, UBND huyện đã 
ban hành Chỉ thị số 04 /CT-UBND ngày 
23/02/2022 về tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 
2022. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban 
Thường vụ linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, 
kịp thời, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng: Tập trung 
tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, 
mừng xuân Nhâm Dần, phát động cuộc 
thi “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, 
Thanh Hóa làm theo lời Bác” do tỉnh tổ 
chức đạt 17 giải và Đảng bộ huyện được 
Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tặng giấy 
chứng nhận đơn vị có thành tích xuất 
sắc trong việc phát động và hưởng ứng 
cuộc thi. Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học 
tập, quán triệt, triển khai thực hiện các 
chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch mới 
ban hành của Trung ương, của tỉnh. Tổng 
kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch năm 2021; nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2022. Định hướng dư 
luận, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông 
tin sai sự thật.

Tổ chức rà soát, phân loại 39 tổ chức 
cơ sở Đảng năm 2021; đánh giá phân loại 
cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện 
ủy quản lý với 533 đồng chí. Toàn huyện 

HUYỆN ỦY 
THƯỜNG XUÂN 
(THANH HOÁ):

ĂNG CƯỜNG 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG 
CHÍNH TRỊ

Trong quý I năm 2022, Huyện ủy, 
HĐND, UBND huyện Thường Xuân 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện các biện pháp, phòng, chống 
dịch covid-19. Đồng thời thực hiện 
các giải pháp nhằm tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho người dân, 
cho doanh nghiệp, duy trì hoạt 
động sản xuất kinh doanh nên kinh 
tế - xã hội của huyện vẫn giữ ổn 
định và tiếp tục phát triển; quốc 
phòng, an ninh được đảm bảo, công 
tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị được tăng cường.

N
G

U
YÊ

N
 A

N
 - 

B
Á

 T
H

O
Ạ

I -

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thường Xuân nhiệm kỳ 2020-2025.

có 5.351 đảng viên, trong đó có 4.856 
đảng viên tham gia đánh giá.

Xây dựng kế hoạch hành động số 102-
KH/HU ngày 02/3/2022 của Ban Thường 
vụ Huyện ủy về thực hiện thực hiện kết 
luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống 
chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, 
xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối 
sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa”. Chương trình hành động số 31-CT/
HU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy về thực hiện kết luận số 14-KL/
TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến 
khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng 
tạo vì lợi ích chung. Xây dựng các báo cáo 
sơ kết, tổng kết về công tác cán bộ theo 
quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác nhân sự 
Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh 
niên cơ sở tiến tới Đại hội cấp huyện; thông 
báo giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Bí thư 
đoàn Thanh niên, Chủ tịch hội Cựu chiến 
binh 16 xã, thị trấn nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
Thực hiện quy trình bầu bổ sung các chức 
danh theo quy định. Xét kết nạp 8 quần 
chúng ưu tú vào Đảng; tặng huy hiệu đảng 
cho 24 đảng viên. Mở 2 lớp quần chúng ưu 
tú với 95 học viên. Mở 1 lớp bồi dưỡng đảng 
viên mới cho 69 học viên.

Công tác kiểm tra: Triển khai chương 
trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát 
năm 2022. Giám sát việc tổ chức học tập, 
quán triệt và triển khai việc thực hiện nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 
58-NQ/TW của Bộ chính trị, nghị quyết đại 
hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 
tại 4 đơn vị: Đảng bộ xã Tân Thành, Lương 
Sơn, Xuân Lộc và Chi bộ BQL khu Bảo tồn 
thiên nhiên Xuân Liên. Ban hành 10 quy 
chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị. 
UBKT Huyện ủy ra quyết định khai trừ 4 
đảng viên (Đảng bộ Chính Quyền 2, Đảng 
bộ Yên Nhân 1, Lương Sơn 1). 

Công tác dân vận: Thường xuyên theo 
dõi, nắm chắc tình hình đời sống nhân 
dân, quan tâm đến công tác tôn giáo, dân 
tộc theo dõi việc thực hiện chính sách xã 
hội, giải quyết chế độ chính sách trong 
dịp Tết Nguyên Đán. Thực hiện tốt công 
tác XDCS và thực hiện quy chế dân chủ ở 
xã, thị trấn. 

Công tác nội chính: Chỉ đạo các cơ quan 
trong khối Nội chính đánh giá, dự báo tình 
hình để tham mưu Ban Thường vụ Huyện 
ủy có chủ trương biện pháp, lãnh đạo, chỉ 
đạo có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 

bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tạo 
điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy 
mạnh công tác phòng chống tham nhũng; 
đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và 
tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông; giải quyết kịp thời các khiếu kiện 
trong nhân dân. Thực hiện việc kê khai, 
công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, 
công chức đúng quy định.

HĐND tiếp tục đổi mới nâng cao chất 
lượng hiệu quả hoạt động; ban hành Nghị 
quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội, giám sát việc phân bổ Ngân sách năm 
2022. Tăng cường công tác giám sát cơ sở 
trong việc giải quyết các chế độ chính 
sách cho nhân dân. 

UBND huyện đã triển khai nhiệm 
vụ theo kế hoạch; thực hiện các chương 
trình, đề án trọng tâm của huyện và các 
chương trình của tỉnh. Tổ chức thăm hỏi, 
tặng quà các gia đình chính sách, người 
có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người 
có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Đẩy 
nhanh tiến độ gieo trồng vụ chiêm xuân; 
chủ động phòng, chống dịch bệnh cho 
cây trồng vật nuôi; chủ động trong công 
tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do 
Covid-19. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các dự án; tăng cường kỷ cương, kỷ luật 
hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán 
bộ, công chức, viên chức. 

MTTQ, các đoàn thể tiếp tục tuyên 
truyền chủ trương, đường lối, Chỉ thị, 
Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp 
luật Nhà nước; kỷ niệm 92 năm ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đại 
hội Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh 
các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027; về công 
tác phòng chống dịch Covid-19 đến đoàn 
viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Tổ 
chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các 
gia đình chính sách, các hộ còn khó khăn 
trong dịp Tết. Đoàn thanh niên, Hội cựu 
chiến binh huyện chỉ đạo cơ sở tổ chức đại 
hội theo kế hoạch...v
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quân bắt con mèo đó cùng đi lánh nạn. 
Đuổi giặc Minh xong, Lê Lợi đã sắc chỉ đổi 
tên chùa Chu thành chùa Mèo và cho tu 
sửa, tôn tạo chùa Mèo.

Để thêm phần linh thiêng trong việc 
thờ cúng, đông đảo người dân trong vùng 
đã cùng nhau tổ chức hưng công đúc quả 
chuông lớn vào cuối năm Vĩnh Thịnh thứ 
14 triều Lê (năm 1718), quả chuông ghi 
hẳn tên chùa vào phần vai chuông bằng 
8 chữ Đại tự “Chú tạo Miêu đỉnh thiền 
tự hồng chung” (ghi chép về việc làm 
chuông chùa Mèo). Thời gian này nước 
Đại Việt dưới triều Lê, do vua Lê Dụ Tông 
trị vì.

Quả chuông có kích thước lớn, được 
xếp vào loại Đại Hồng chung, mang giá trị 
nghệ thuật cao; đến nay quả chuông vẫn 
đang được bảo toàn nguyên vẹn tại Bảo 
tàng Thanh Hóa. Năm 2017, chùa Mèo đã 
được Ủy ban nhân tỉnh cấp giấy phép quy 
hoạch 21.000m2; huyện Lang Chánh phối 
hợp với Trụ trì chùa Mèo chỉ đạo trùng tu, 
tôn tạo và xây dựng mới hoàn chỉnh nhà 
thờ mẫu, với lối kiến trúc hiện đại, mái 
đao theo mô tuýp truyền thống - Long - 
Ly - Quy - Phượng.

Bên trong gian giữa thờ Tam Bảo; 

hai bên là hai vị hộ pháp canh giữ; gian 
cuối thờ Đức Thánh hiền; các pho tượng 
được mạ vàng, quét sơn tạo nên vẻ đẹp 
lung linh, huyền bí. Ngoài nhà thờ mẫu; 
chùa cũng đã xây dựng nhà thờ tổ, nhà ăn 
nghỉ của sư trụ trì; kinh phí xây dựng các 
công trình trên đều do phật tử và người 
dân trong vùng đóng góp. Đầu năm 2021, 
chùa Mèo đã khánh thành 3 pho tượng 
Tam thánh Di Đà, Quan Âm và Tái Thiết 
cao 5 mét, được phủ lớp sơn vàng óng tạo 
vẻ tôn nghiêm, huyền bí thu hút ánh nhìn 
của du khách. 

Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh 
lấy ngày mùng 6, mùng 7 tháng Giêng 
hàng năm làm ngày lễ hội truyền thống. 
Nhân dân trong vùng thường đến cầu an, 
cầu tài, cầu phúc. Đặc biệt vào các ngày 
tuần rằm, mùng một hàng tháng, mọi 
người cùng nhau đến chùa Mèo dâng 
hương để cầu những điều may mắn đến 
cho gia đình.

Hiện nay, chùa Mèo đang từng bước 
trùng tu, tôn tạo và làm mới nhiều hạng 
mục công trình tạo địa điểm sinh hoạt văn 
hóa tâm linh hấp dẫn của nhân dân các 
dân tộc huyện Lang Chánh, du khách thập 
phương trong cả nước.v

Ngôi chùa đã gắn liền với mọi biến 
cố thăng trầm của lịch sử dân tộc. 
Nhiều sự kiện chống ngoại xâm 

thời Lê đã liên tiếp xảy ra trên địa bàn 
vùng chùa Mèo và huyện Lang Chánh. Vì 
vậy, chùa Mèo khá linh thiêng và có nhiều 
dấu ấn huyền tích.

Tương truyền vào năm 1418, Lê Lợi 
phất cờ khởi nghĩa chống giặc Minh, 
một lần cùng nghĩa quân lánh nạn đi 
qua chùa Chu, nghĩa quân đã rẽ vào chùa 
thắp hương khấn phật, cầu nguyện cho sự 
nghiệp kháng chiến thắng lợi, thấy trong 
chùa chỉ còn lại một con mèo, ông đã sai 

MỘT CHỐN BÌNH YÊN

CHÙA MÈO (HUYỆN LANG 
CHÁNH - THANH HÓA): 
ĐIỂM DU LỊCH TÂM LINH 
MIỀN TÂY XỨ THANH

Chùa Mèo được sếp hạng di tích lịch sử văn hóa 
cấp tỉnh năm 2005, Chùa nằm trên quả đồi làng 
Chiềng Ban, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tỉnh 
Thanh Hóa. Bên tả có dãy núi Pù Bằng, bên hữu là 
núi Pù Rinh. Trước mặt có dòng sông Âm chảy ngang 
qua. Chùa Mèo còn gọi là đỉnh Miêu Tự, xây dựng từ 
thế kỷ XIII. Chùa được hình thành từ thời Trần lúc bấy 
giờ chùa tên là Chùa Chu và được mệnh danh là một 
trong 3 ngôi chùa lớn nhất xứ Thanh; “Nhất Hương, 
nhì Hà, ba Chu”, ý nói nhất chùa Hương, nhì chùa Hà, 
ba chùa Chu Lang Chánh.
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Ngành Công thương thành phố Đà 
Nẵng trong thời gian qua đã đạt 
được nhiều thành tựu đáng khích 

lệ, tác động tích cực đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội thành phố trong thời kỳ công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập 
kinh tế quốc tế. Cùng với sự đóng góp 
tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh thuộc ngành Công Thương 
cũng làm phát sinh một khối lượng 
không nhỏ các loại khí thải, nước thải, 
chất thải rắn, chất thải nguy hại gây ảnh 
hưởng nhất định đến môi trường ngành 
Công thương nói riêng và môi trường 
thành phố nói chung.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng 
trở thành một trong những trung tâm 
kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu 
vực Đông Nam Á, với vai trò là trung tâm 
thương mại, công nghiệp công nghệ 
cao, công nghiệp công nghệ thông tin 
và công nghiệp hỗ trợ. Sự phát triền 
công nghiệp, thương mại sẽ làm gia 
tăng khối lượng chất thải. Nếu không có 
Đề án phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm 
sẽ gây tác động xấu tới sức khỏe, cộng 
đồng và các hệ sinh thái.

“Đề án Bảo vệ môi trường ngành 
Công thương thành phố Đà Nẵng, giai 
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 
năm 2030” được xây dựng nhằm đưa ra 
lộ trình và các ưu tiên thực hiện trong 
công tác bảo vệ môi trường của ngành, 
tập trung vào các nội dung: cơ chế, 

Ề ÁN “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
NGÀNH CÔNG THƯƠNG 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
VÀ ĐỊNH HƯỚNG 
ĐẾN NĂM 2030”

UBND thành phố đã ban hành Quyết 
định số 613/QĐ-UBND ngày 3/3/2022 
về việc phê duyệt đề cương và dự toán 
kinh phí xây dựng Đề án “Bảo vệ môi 
trường ngành Công Thương thành phố 
Đà Nẵng, giai đoạn 2021 - 2025 và định 
hướng đến năm 2030”, với kinh phí thực 
hiện 689,6 triệu đồng từ nguồn ngân 
sách thành phố.

ĐÀ NẴNG:

chính sách về bảo vệ môi trường ngành 
Công thương; ngăn ngừa, kiểm soát các 
nguồn thải, hạn chế các rủi ro, sự cố môi 
trường; xử lý các vấn đề môi trường cấp 
bách trong hoạt động sản xuất công 
nghiệp và thương mại; nhận diện các 
vấn đề môi trường trong giai đoạn tới 
và phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi 
trường nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu 
dùng bền vững, đồng thời đề xuất xây 
dựng kinh phí bảo vệ môi trường trong 
từng năm sao cho cụ thể, hiệu quả thiết 
thực, tránh dàn trải và phù hợp với 
mục tiêu, định hướng tại Quyết định số 
1375/QĐ-TTg ngày 8-9-2020 của Thủ 
tướng Chính phủ và Đề án “Xây dựng Đà 
Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 
2021-2030.

Theo đó, đối tượng điều tra, khảo sát 
của Đề án bao gồm: các hoạt động công 
nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng, công 
nghiệp năng lượng, khai thác tài nguyên 
và khoáng sản; các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, khu công nghệ cao, làng 
nghề, các cơ sở sản xuất nằm trong các 
khu này; các hoạt động thương mại.

Mục tiêu là xây dựng được Đề án bảo 
vệ môi trường ngành Công Thương giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 
2030, góp phần phòng ngừa ô nhiễm, 
cải thiện môi trường, bảo tồn thiên 
nhiên, nâng cao nhận thức của các doanh 
nghiệp và tăng cường năng lực của các cơ 
quan quản lý, doanh nghiệp hoạt động 
trong ngành Công thương.

Đánh giá được hiện trạng môi trường 
ngành Công thương thành phố Đà Nẵng 
giai đoạn 2016 - 2020 gắn với hiện trạng 
phát triển ngành Công thương thành phố 
giai đoạn 2016 - 2020. Dự báo được ô 
nhiễm môi trường ngành Công thương 
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 
2025, định hướng đến năm 2030, gắn với 
quy hoạch phát triển ngành Công thương 
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 
2025, định hướng đến năm 2030.

Xác định được các quan điểm, mục 
tiêu bảo vệ môi trường ngành Công 
thương thành phố giai đoạn 2021 - 
2025, định hướng đến năm 2030. Xác 
định các quan điểm, mục tiêu bảo vệ 
môi trường ngành Công thương thành 
phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, đề xuất các chương 
trình, dự án, nhiệm vụ và giải pháp 
triển khai Đề án bảo vệ môi trường 
ngành Công thương thành phố Đà 
Nẵng giai đoạn 2021 - 2025, định 
hướng đến năm 2030. Phân công trách 
nhiệm và tổ chức thực hiện đề án bảo 
vệ môi trường ngành Công thương 
thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 
2025, định hướng đến năm 2030.

UBND thành phố giao Sở Công 
Thương thực hiện các thủ tục lập hồ sơ 
mời thầu, phê duyệt kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu; tổ chức thực hiện lựa chọn tư 
vấn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu theo đúng quy định. Chủ trì, phối 
hợp các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng 
Đề án theo chức năng nhiệm vụ được 
giao và thực hiện thanh, quyết toán kinh 
phí đúng theo quy định hiện hành.v

Đội tình nguyện 
tham gia dọn vệ sinh 

môi trường.
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Putin đã chỉ ra rằng: hiện nay, tình hình 
quốc tế đang có nhiều thách thức. Bản 
chất và quy mô của những thách thức và 
rủi ro hiện nay đang đặt ra yêu cầu cao 
hơn đối với đối với công việc của các cơ 
quan đặc nhiệm. Trước hết, cuộc chiến 
chống khủng bố cam go và không khoan 
nhượng là nhiệm vụ chính, ưu tiên của 
các bạn (2). Và trong lời chúc mừng các 
cơ quan an ninh của quốc gia Nga, Tổng 
thống Putin tiếp tục chỉ ra rằng: ngày 
nay, tình hình quốc tế phức tạp, tính 
chất và quy mô của những thách thức 
và nguy cơ thời đại đang đặt ra yêu cầu 
ngày càng cao đối với hoạt động của các 
cơ quan an ninh (1).

Đối với khu vực Đông Nam Á, trong 
những năm qua đã phải đối mặt với 
nhiều thách thức khủng bố từ IS. Và 
đấu tranh ngăn chặn chủ nghĩa khủng 
bố đã trở thành nhiệm vụ cấp bách của 
cộng đồng ASEAN. Thực tế trong thời 
gian qua, một số nước ở Đông Nam Á đã 
hứng chịu nhiều tổn thất do các phần tử 
khủng bố gây ra. Tháng một năm 2016, 
tại Jakarta (Indonesia, các phần tử IS 
đã gây ra vụ khủng bố làm 8 người bị 
thiệt mạng; tháng 6 năm 2016, tại một 
hộp đêm ở Puchong (Malaisia), hai kẻ 
khủng bố đã gây ra vụ nổ làm 8 người 
bị thương, gần đây 6 đối tượng đã bị cơ 
quan chức năng Indonesia bắt giữ với 
cáo buộc âm mưu gây ra vụ tấn công 
trên vịnh Marina(Xinhgapo) bằng roket 
từ đảo Batam của Indonesia. Trước đó, 
ngày 12 tháng 10 năm 2002, ba vụ đánh 
bom khủng bố liên tiếp xẩy ra tại thị trấn 
Kuta trên đảo Bali của Indonesia do phiến 
quân Hồi giáo gây ra đã làm 202 người 
thiệt mạng. Trong những năm 2003, 
2004, 2005 tại Indonesia tiếp tục xẩy ra 
các vụ đánh bom tại khách sạn Marriott 
(Jakata), Đại sứ quán Úc tại Indonesia và 
ba nhà hàng tại Bali, các cuộc tấn công 
trên đã làm 22 người thiệt mạng và hơn 
100 người khác bị thương (2). Giám đốc 
Trung tâm nghiên cứu khủng bố và chống 
bạo lực chính trị tại Sigapore - ông Rola 
Gunaratna - cho rằng: chống hoạt động 
khủng bố là một thách thức an ninh cho 
khu vực Đông Nam Á. Và để đối phó với 
thách thức đó, “Chính phủ các nước trong 
khu vực phải hợp tác cùng nhau để ngăn 
chặn việc hình thành tổ chức vệ tinh của 
IS tại khu vực, bởi nếu không, thách thức 
khủng bố vẫn tiếp tục gia tăng. Hiện, đã 
có ít nhất 22 nhóm cực đoan tại Indonesia 
và Philipin thề trung thành với IS (3). Một 
câu hỏi đặt ra là: tại sao khu vực Đông 
Nam Á lại trở thành một khu vực phải đối 

OÀN THIỆN HỆ THỐNG  
PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG  
CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 
PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM  
PHI TRUYỀN THỐNG 
Ở VIỆT NAM

rất phức tạp. Theo con số thống kê từ Liên 
Hợp Quốc, kể từ năm 2001 đến nay, trên 
thế giới đã xẩy ra 5.770 vụ khủng bố với 
các quy mô khác nhau, cướp đi sinh mạng 
của của hơn 48.170 người, làm bị thương 
gần 86.000 người, gây bất ổn về chính 
trị - xã hội, gây thiệt hại rất lớn về cơ sở 
vật chất và làm tổn thương sâu sắc về tinh 
thần đối với xã hội của nhiều quốc gia 
trên thế giới (1). Tội phạm khủng bố trong 
nhiều năm trở lại đây đã đe dọa nghiêm 
trọng đến hòa bình, ổn định và phát triển 
của cả thế giới. Sự xuất hiện của chủ nghĩa 
khủng bố xuất phát từ nhiều nguyên 
nhân - từ chủ nghĩa cực đoan về sắc sắc 
tộc, dân tộc, về tôn giáo, về sự đói nghèo, 
sự phân hóa và bất bình đẳng xã hội, từ sự 
tranh giành quyền lực, từ sự tranh giành 
ảnh hưởng địa chính trị và tranh giành các 
nguồn lợi về kinh tế… Phát biểu trước cơ 
quan an ninh Nga, Tổng thống Vladimia 

Về Tội khủng bố. Ngày 11 tháng 9 
năm 2001, cả thế giới bàng hoàng 
trước vụ khủng bố xẩy tại nước Mỹ 

có tổ chức khủng bố Al- quaeda gây ra, 
làm chết 2.996 người, làm bị thương và 
ảnh hưởng sức khỏe hơn 10.000 người, 
gây thiệt hại về vật chất lên đến 3,3 ngàn 
tỷ USD (1) Vụ khủng bố trên đây đã làm 
cho bản đồ địa chính trị trên thế giới biến 
đổi sâu sắc và hơn hết là cuộc chiến giữa 
lực lượng khủng bố và chống khủng bố đã 
kéo theo nhiều quốc gia tham gia, mở ra 
một mặt trận chống khủng bố mới trên 
toàn cầu. Điều này xuất phát từ một thực 
tế là chủ nghĩa khủng bố không tồn tại 
độc lập tương đối trong giới hạn biên giới 
của quốc gia và do đó mọi quốc gia đều có 
thể đối mặt với nguy cơ khủng bố. 

Mặt khác, sau khi Liên xô (cũ) và các 
nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, 
kéo theo sự biến đổi sâu sắc địa chính trị, 
địa kinh tế, địa văn hóa dẫn đến sự bất 
ổn về chính trị, xung đột sắc tộc, xung đột 
tôn giáo… đây chính là một trong những 
cơ sở, điều kiện để chủ nghĩa khủng bố 
lây lan như mọt thứ dịch bệnh và kéo 
nhiều quốc gia xích lại gần nhau trong 
cuộc chiến chống khủng bố. 

Kể từ sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 
9 năm 2001, hoạt động khủng bố trên 
thế giới không ngừng gia tăng cả về số 
vụ, quy mô, phương thức hoạt động, tính 
chất và mức độ nguy hiểm… đã trực tiếp 
đe dọa an ninh đối với nhiều quốc gia trên 
thế giới. Ở một khía cạnh khác, theo kết 
quả của một cuộc điều tra cho thấy, lợi 
dụng chống khủng bố nhiều thế lực hiếu 
chiến đã can thiệp vào công việc nội bộ, 
xâm phạm nền độc lâp và chủ quyền của 
một số quốc gia càng làm cho tình hình 
quốc tế nhiều năm trở lại đây diễn biến 
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- Thời gian qua, Nhà nước ta đã chú trọng 
đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống pháp luật 
nói riêng và cơ chế chính sách nói chung 
nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng 
chống tội phạm mua bán người... Tuy nhiên, 
trước diễn biến phức tạp của tội phạm mua 
bán người đang diễn ra trên phạm vi toàn 
cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đang 
đặt ra cho chúng ta tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, hoàn thiện cơ chế chính 
sách nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của 
công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm 
mua bán người.  

Đặc công Việt Nam diễn tập chống khủng bố.

 (PHẦN 3)
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tử khủng bố; Xâm phạm tự do thân thể, 
sức khỏe của cán bộ, công chức hoặc của 
người khác, chiếm giữ, làm hư hại tài sản 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Đe dọa thực 
hiện hành vi, uy hiếp tinh thần của cán bộ, 
công chức hoặc người khác; Khủng bố cá 
nhân, tổ chức nước ngoài hoặc các tổ chức 
quốc tế nhằm gây khó khăn cho quan 
hệ quốc tế của nước CHXHCN Việt Nam; 
Người chuẩn bị phạm tội… Bên cạnh 
Luật Phòng, chống khủng bố, các quy 
định về tội khủng bố trong Bộ luật Hình 
sự, trong hệ thống phấp luật của nước ta 
còn có các văn bản luật, văn bản dưới luật 
khác như: Luật Phòng, chống rửa tiền, 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 
và công cụ hỗ trợ; Luật An ninh mạng…; 
Nghị định số 122/2013/NĐ-CP, Nghị định 
07/2014/NĐ-CP; Nghị định 116/2013/ 
NĐ-CP; Nghị định 92/2015/NĐ-CP; Nghị 
định 170/2016/NĐ-CP; Thông tư liên tịch 
02/2016/TTLT- BCA-BQP- BGTVT v.v.

Qua nghiên cứu tội phạm phi truyền 
thông, chúng ta thấy đây là loại tội phạm 
mới xuất hiện hoặc là những loại tội 
truyền thống nhưng phương thức, thủ 
đoạn hoạt động mới trong điều kiện khoa 
học, công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ 
trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống - 
xã hội. Tội phạm phi truyền thống đã xuất 
hiện và phát triển trực tiếp tác động tiêu 
đến sự ổn định và phát triển, gây hậu quả 
nghiêm trọng đến an ninh, trật tự an toàn 
xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế 
giới. Đặc biệt, tội phạm phi truyền thống 
đã nảy sinh nhiều trong bối cảnh toàn cầu 
hóa, hội nhập quốc tế liên quan đến tội 
phạm tham nhũng, gian lận thương mại, 
buôn lậu v.v. Do đó, công tác phòng chống 
tội phạm phi truyền thống gặp rất nhiều 
khó khăn. Riêng đối với Việt Nam chúng 
ta, công tác phòng, chống tội phạm phi 
truyền thống càng gặp nhiều khó khăn 
hơn bởi đối tượng phạm tội thường có 
hiểu biết và hiểu biết sâu về khoa học 
công nghệ nhất là công nghệ thông tin 
và sử dụng sự hiểu biết đó để thực hiện 
phạm tội trong khi lực lượng chức năng 
của chúng ta nhìn chung chưa được đào 
tạo, trang bị kiến thức một cách đầy đủ 
và trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật 
phục vụ cho công tác đấu tranh với loại  
tội phạm này chưa được bảo đảm đầy 
đủ. Mặt khác, tội phạm phi truyền thống 
diễn ra trên nhiều quốc gia, liên kết toàn 
cầu, kẻ phạm tội có thể mang nhiều quốc 
tịch khác nhau, di chuyển địa bàn hoạt 
động một cách hợp pháp thông qua du 
lịch, thăm thân, học tập, nghiên cứu v.v. 
Hơn nữa, trong điều kiện trình độ quản 

lý, phát triển kinh tế, quản lý xã hội còn 
nhiều yếu kém trong khi chúng ta đẩy 
mạnh phát triển kinh tế thị trường, đẩy 
mạnh thực hiện chính sách mở cửa… Tất 
cả diều đó đã làm cho việc phòng ngừa, 
đấu tranh chống tội phạm  phi truyền 
thống càng gặp nhiều khó khăn. Và từ 
cách tiêp cận đó, để công tác phòng ngừa, 
đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm 
phi truyền thống, chúng ta cần xây dựng 
và hoàn thiện “Chương trình quốc gia 
phòng, chống tội phạm phi truyền thống” 
với hướng trọng tâm là xây dựng và hoàn 
thiện hệ thông pháp luật nói chung và và 
pháp luật về phòng, chống tội phạm phi 
truyền thống nói riêng. Đồng thời, tăng 
cường hơn nữa năng lực của lực lượng 
chức năng phòng, chống tội phạm phi 
truyền thống cả về con người và phương 
tiện trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 
nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 
tội phạm phi truyền thống. Mặt khác, 
nâng cao hơn nữa năng lực quản lý trên 
tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, của 
hệ thống cơ quan quản lý và đặt trong 
mối quan hệ xây dựng một đội ngũ công 
chức vừa có chuyên môn nghiệp vụ cao, 
vừa có phẩm chất đạo đức của người công 
chức. Và hơn hết là đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng 
cao ý thức cảnh giác và sự hiểu biết của 
quần chúng đối với phương thức, thủ 
đoạn hoạt động của tội phạm phi truyền 
thống, đồng thời huy động cả hệ thống 
chính trị vào mặt trận đấu tranh phòng, 
chống tội phạm nói chung và tội phạm 
phi truyền thống nói riêng.v

mặt với thách thức từ chủ nghĩa khủng 
bố? Thực ra không khó khi tìm câu trả lời 
cho câu hỏi này bởi khu vực Đông Nam Á, 
Hồi giáo là một tôn giáo có vai trò quan 
trọng trong quá trình hình thành bản sắc 
văn hóa Đông Nam Á và có một vị trí vững 
chắc ở nhiều quốc gia trong khu vực. Khi 
chủ nghĩa thực dân xuất hiện ở

Đông Nam Á, Hồi giáo đã trở thành 
ngọn cờ “chiến tranh thần thánh” trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. 
Và chính vì thế, Hồi giáo đã đi sâu vào đời 
sống chính trị của nhiều nước trong khu 
vực. Hiên nay, ở Đông Nam Á có khoảng 
gần 200 triệu tín đồ Hồi giáo, chiếm 3/5 
dân số trong khu vực. Indonesia là quốc 
gia có tín đồ Hồi giáo đông nhất - khoảng 
130 triệu người, chiếm 90% dân số 
Indonesia (1). Tại khu vực Đông Nam Á, từ 
lâu đã hình thành nhiều phong trào Hồi 
giáo cực đoan. Đây chính là môi trường 
thuận lợi cho ự thaamm nhập tư tưởng 
cực đoan và trở thành mục tiêu để tổ chức 
nhà nước Hồi giáo IS tự xưng phát triển cơ 
sở và tạo môi trường hoạt động mới sau 
khi tổ chức này bị tổn thất lớn và thất thế 
tại khu vực Trung Đông.

Đối với Việt Nam, cho đến nay chưa 
xẩy ra các vụ khủng bố do các tổ chức 
khủng bố quốc tế tiến hành, được thế giới 
nhìn nhận là một quốc gia an toàn nhất 
thế giới. Theo bản báo cáo chỉ số khủng 
bố toàn cầu được Viện Nghiên cứu Kinh 
tế và Hòa bình của Australia công bố cho 
thấy trong số 134 quốc gia, vùng lãnh thổ 
được nghiên cứu về nguy cơ và thiệt hại 
do nạn khủng bố trên khắp thế giới, Việt 
Nam được đánh giá là quốc gia là quốc gia 
an toàn nhất dựa trên thống kê trong 5 
năm liên tiếp, an ninh quốc gia được bảo 
vệ an toàn tuyệt đối khỏi khủng bố. Mặc 
dầu, chỉ riêng năm 2016 các vụ tấn công 
khủng bố đã xẩy ra ở nhiều nước và cướp 
đi sinh mạng của hơn 25.000 người (2). 
Với trách nhiệm của mình đối với thế giới 
trong cuộc chiến chống khủng bố, Việt 
Nam thường xuyên lên án mạnh mẽ và 
kiên quyết đấu tranh chống khủng bố 
trên nguyên tắc tuân thủ Hiến chương 
của Liên Hợp quốc và những nguyên tắc 
cơ bản của luật pháp quốc tế.

Mặc dầu, chúng ta đang ở trong môi 
trường xã hội an toàn song Nhà nước và 
nhân dân ta luôn luôn nêu cao cảnh giác 
trước mọi biểu hiện của các hoạt động tội 
phạm có tổ chức gần đây, tiềm ẩn mầm 
mống, nguy cơ khủng bố. Và thực tế một 
số nhóm tội phạm trong nước đã móc 
nối với một số tổ chức phản động ở nước 

ngoài định thực hiện âm mưu tiến hành 
một số vụ khủng bố ở một số mục tiêu 
quan trọng, song tất cả các âm mưu đó 
đều bị cơ quan chức năng Việt Nam phát 
hiện và ngăn chặn kịp thời, không để hậu 
quả xẩy ra. Xuất phát từ quy luật hoạt 
động khủng bố xẩy ra trên thế giới và khu 
vực Đông Nam Á, đồng thời chúng ta đang 
chủ trưởng đẩy mạnh hội nhập quốc tế, 
với xu thế hội nhập và mở cửa ngày càng 
mạnh mẽ, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
mở rộng quan hệ đầy đủ và toàn diện hơn 
với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó 
có các nước đang là mục tiêu nhắm tới của 
các phần tử khủng bố, đây là điều kiện để 
các phần tử khủng bố lợi dụng để thực 
hiện âm mưu khủng bố. Do đó, việc nâng 
cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa 
bằng những biện pháp cụ thể bao gồm cả 
việc xây dựng, hoàn thiện hệ thông pháp 
luật về phòng chống khủng bố được đặt 
ra như một tất yếu khách quan trước mối 
đe dọa của chủ nghĩa khủng bố. 

Chính vì thế, trong thời gian qua, Nhà 
nước ta đã chú trọng xây dựng hoàn thiện 
hệ thống pháp luật chống khủng bố, tạo 
cơ sở pháp lý đồng bộ trong cuộc đấu 
tranh, phòng ngừa nguy cơ khủng bố ở 
nước ta. Tại kỳ họp thứ 5, ngày 12 tháng 
6 năm 2013, Quốc hội khoa XIII đã thông 
qua Luật Phòng chống khủng bố, gồm 8 
chương, 51 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 10 năm 2013. Theo đó, phòng ngừa 
khủng bố được thực hiện bằng các biện 
pháp cụ thể bao gồm: tuyên truyền, giáo 
dục về phòng chống khủng bố; Quản lý 
hành chính về an ninh, trật tự; Kiểm soát 
hoạt động giao thông vận tải; Kiểm soát 
giao dịch tiền, tài sản; kiểm soát phương 
tiện, hảng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá 

cảnh; Kiểm soát hoạt động xuất bản, báo 
chí, bưu chính viễn thông và các hình thức 
thông tin khác; Kiểm soát các hoạt động 
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, 
thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; Xây dựng 
và tổ chức thực hiện phương án phòng 
chống khủng bố. Về tội khủng bố, Bộ Luật 
Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam đã 
quy định cụ thể: Tội khủng bố (Điều 199), 
tội tài trợ khủng bố (Điều 330), tội khủng 
bố nhằm chống chính quyền nhân dân 
(Điều 113). Tại Điều 299 của Bộ luật Hình 
sự đã quy định rõ: Người nào nhằm gây 
ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng 
mà xâm phạm tính mạng của người khác 
hoặc phá hủy tài ản của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 
năm, tù chung thân hoặc tử hình. Cũng 
tại điều này, Bộ luật Hình sự đã quy định 
các hành vi phạm tội cụ thể và hình phạt 
tương ứng. Tại Điều 300 - quy định về 
tội tài trợ khủng bố, với những quy định 
cụ thể về các hành vi: huy động, hỗ trợ 
tiền, tài sản dươi bất kỳ hình thức nào 
cho tổ chức, cá nhân khủng bố…; Người 
chuẩn bị phạm tội; Người phạm tội bị 
quản chế; Pháp nhân thương mại phạm 
tội… tương ứng với đó là các hình phạt 
được xác định. Tại Điều 113 - quy định 
tội khủng bố nhằm chống chính quyền 
nhân dân, quy định các hành vi phạm 
tội và hình phạt tương ứng như: hành 
vi chống chính quyền nhân dân mà xâm 
phạm tính mạng của cán bộ, công chức 
hoặc người người khác hoặc phá hủy tài 
sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thành 
lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức 
tài trợ khủng bố; cưỡng ép, lôi kéo, tuyển 
mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng 
bố, chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần 

(1) Nguồn: đd
(2) (1) Nguồn: https://tapchiquocphong 

toandan.vn/vi/nghien-cuu-trao-doi/mot-so- 
van-de-ve-nhan-dien- va- phong- chong-  
khung-bo- hien- nay/7831.html

(3) (2) Nguồn: https://baophapluat.vn/ 
ong-putin-noi-ve-tinh-hinh-khung-bo-o- 
nga-post427035html

(4) (1) Nguồn: đd
(5) (2)  Nguồn: https://nghiencuuquocte.

org/2015/10/12/khung-bo-o-bali/
(6) (3) Nguồn: http://vovfv.vov.vn-cập  

nhật 18.01.2016.
(7) (1) Nguồn: http:// lamgiautrithuc3. 

blogspot.com./2013/08/chuye-luan-vai-net- 
ve=hoi-giao-o-ong.html

(8) (2) Nguồn: https://vtv.vn/doi-song/ 
viet-nam-la-mot-trong-nhung-quoc-giân- 
toan-nhat-the-gioi-2017116184855091.html

Diễn tập chung chống khủng bố và xử lý các tình huống 
đột xuất tại cửa khẩu Việt - Trung.
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B\ộ Tài chính ban hành 
Thông tư 15/2022/TT-BTC 
quy định quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp cho Chương 
trình mục tiêu quốc gia Phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai 
đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 
năm 2021 đến 2025 để giải quyết 
tình trạng thiếu đất sản xuất, nước 
sinh hoạt, ngân sách nhà nước hỗ 
trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ nước 
sinh hoạt phân tán.

Về hỗ trợ chuyển đổi nghề: 
Trường hợp chính quyền địa 

phương không bố trí được đất 
sản xuất, thì hộ không có đất 
hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ 
trợ 01 lần chuyển đổi nghề. Mức 
hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để 
mua sắm nông cụ, máy móc làm 
dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm 
các ngành nghề khác. Trường hợp 
không có nhu cầu mua sắm nông 
cụ, máy móc thì được hỗ trợ học 
nghề để chuyển đổi nghề theo quy 
định tại Quyết định số 46/2015/
QĐ-TTg ngày 28/09/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chính 
sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, 

đào tạo dưới 3 tháng. Quy trình, 
phương thức hỗ trợ thực hiện theo 
hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

Về hỗ trợ nước sinh hoạt phân 
tán: Căn cứ danh sách các hộ dân 
được hỗ trợ, đăng ký về phương 
thức thực hiện; cơ quan được giao 
nhiệm vụ và dự toán kinh phí tổng 
hợp nhu cầu và phân loại theo 
từng phương thức thực hiện (các 
hộ dân nhận lu, bồn, téc, vật dụng 
chứa nước; tự làm bể chứa nước; 
tự đào giếng hoặc tự tạo nguồn 
nước khác) gửi cơ quan làm công 
tác dân tộc cấp huyện chủ trì, phối 

hợp với cơ quan tài chính cùng cấp 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp huyện quyết định mức 
hỗ trợ cụ thể cho từng hộ dân, tối 
đa 03 triệu đồng/hộ (mỗi hộ chỉ 
được hỗ trợ 01 lần). Trường hợp 
mua sắm hiện vật để cấp cho các 
hộ dân, định mức chi nêu trên đã 
bao gồm các chi phí phát sinh khi 
tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Hỗ trợ sắp xếp, ổn định 
dân cư ở những nơi cần thiết.

Thông tư quy định, hỗ trợ 
kinh phí di chuyển các hộ từ nơi 
ở cũ đến nơi tái định cư. Mức hỗ 
trợ kinh phí di chuyển tính theo 
thực tế khi lập dự án, căn cứ 
quãng đường thực tế và đơn giá 
của loại phương tiện phổ thông 
tại địa phương.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ địa 
bàn bố trí dân xen ghép theo mức 
60 triệu đồng/hộ để thực hiện các 
nội dung điều chỉnh đất ở, đất sản 
xuất giao cho các hộ mới đến (khai 
hoang, bồi thường theo quy định khi 
thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân).

Đối với kinh phí xây mới hoặc 
nâng cấp lớp học, trạm y tế, thủy 
lợi nội đồng, đường dân sinh, điện 
sinh hoạt, cấp nước cộng đồng và 
một số công trình hạ tầng thiết 
yếu khác bố trí từ nguồn vốn đầu 
tư phát triển thực hiện Chương 
trình theo quy định của pháp 
luật về đầu tư công. Thông tư 
này có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/5/2022. KHÁNH LINH

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 
chi phí quảng cáo, xây 
dựng thương hiệu sản 

phẩm chủ lực quốc gia và cấp 
tỉnh, hỗ trợ theo dự án được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt, mức 
tối đa 50% tổng kinh phí của 
hoạt động và không quá 1 tỷ 
đồng/dự án.

Đây là quy định tại Thông 
tư 15/2022/TT-BTC về quản lý 
và sử dụng kinh phí sự nghiệp 
thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia Phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025.

Thông tư quy định rõ về tiểu 
dự án 2- Hỗ trợ phát triển sản 
xuất theo chuỗi giá trị, vùng 
trồng dược liệu quý, thúc đẩy 
khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp 
và thu hút đầu tư vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, chi hỗ trợ phát 
triển vùng trồng dược liệu quý 
như sau: Hỗ trợ chi phí quảng 
cáo, xây dựng thương hiệu sản 
phẩm chủ lực quốc gia và cấp 
tỉnh, hỗ trợ theo dự án được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, mức 
tối đa 50% tổng kinh phí của 
hoạt động và không quá 1 tỷ 
đồng/dự án.

Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề 
tài nghiên cứu khoa học, mua 
bản quyền công nghệ, mua 
công nghệ hoặc mua kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ để tạo ra sản 
phẩm mới: Mức hỗ trợ 80% kinh 
phí thực hiện, không quá 300 
triệu đồng/đề tài/bản quyền/
công nghệ/kết quả nghiên cứu.

Hỗ trợ tối đa 40% chi phí 

HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VÙNG TRỒNG DƯỢC 
LIỆU QUÝ 1 TỶ ĐỒNG/DỰ ÁN

Hỗ trợ 
phát 
triển 
vùng 
trồng 
dược 
liệu 
quý.

Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã ban hành Thông tư 
02/2022/TT-BKHCN hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 09/12/2020 của Chính 
phủ về việc tiến hành công 
việc bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử.

Thông tư này áp dụng đối 
với các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan đến 

việc tiến hành công việc bức xạ 
và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 
dụng năng lượng nguyên tử

Thông tư này áp dụng đối với 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan đến việc tiến hành công 
việc bức xạ và hoạt động dịch 
vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 
nguyên tử quy định tại Nghị định 
số 142/2020/NĐ-CP.

Thông tư quy định rõ thẩm 
quyền cấp Giấy phép, Giấy đăng 
ký, Chứng chỉ nhân viên bức xạ, 
Chứng chỉ hành nghề.

Theo đó, Bộ Khoa học và 
Công nghệ cấp Giấy phép đối với 
các công việc sau: Vận hành thiết 
bị chiếu xạ để khử trùng, tạo đột 
biến và xử lý vật liệu (sử dụng 
trong công nghiệp); sản xuất, chế 
biến chất phóng xạ; vận chuyển 

quá cảnh vật liệu hạt nhân 
nguồn, vật liệu hạt nhân; đóng 
gói, vận chuyển vật liệu hạt nhân 
nguồn, vật liệu hạt nhân; nhập 
khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, 
vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt 
nhân; xuất khẩu vật liệu hạt nhân 
nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết 
bị hạt nhân.

Cục An toàn bức xạ và hạt 
nhân cấp Giấy phép, Giấy đăng 
ký, Chứng chỉ nhân viên bức 
xạ, Chứng chỉ hành nghề, trừ 
các trường hợp quy định tại các 
khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 
2 Thông tư này.

Cục Năng lượng nguyên tử 
cấp Giấy đăng ký và Chứng chỉ 
hành nghề đối với các dịch vụ 
sau: Tư vấn công nghệ trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử, bao 
gồm: Tư vấn công nghệ bức xạ, 
tư vấn công nghệ hạt nhân cho tổ 
chức, cá nhân tiến hành các hoạt 
động trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử; đánh giá công nghệ 
bức xạ, công nghệ hạt nhân; 
giám định công nghệ bức xạ, 
công nghệ hạt nhân; đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối 
với cá nhân thực hiện các dịch vụ 
theo quy định.

Cơ quan chuyên môn về khoa 
học và công nghệ thuộc UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương cấp Giấy phép cho tổ chức, 

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

Hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề.
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Chính phủ vừa ban hành 
Nghị định số 22/2022/
NĐ-CP ngày 25/3/3022 

sửa đổi, bổ sung Nghị định 
số 32/2012/NĐ-CP ngày 
12/4/2012 về quản lý xuất 
khẩu - nhập khẩu văn hóa phẩm 
không nhằm mục đích kinh 
doanh, trong đó bổ sung một 
số quy định về nhập khẩu phim.

Nghị định bổ sung khoản 
3, Điều 8 thẩm quyền cấp phép 
nhập khẩu văn hóa phẩm như: 
Cơ quan cấp phép nhập khẩu 
phim thu hồi Giấy phép nhập 
khẩu phim khi phát hiện nội 
dung phim vi phạm quy định 
cấm tại Luật Điện ảnh.

Thủ tục cấp phép nhập 
khẩu văn hóa phẩm, sửa đổi, bổ 
sung khoản 5 Điều 9: Cá nhân, 
tổ chức có trách nhiệm cung cấp 
văn hóa phẩm nhập khẩu và tờ 
khai hải quan (bản sao không 
cần chứng thực) để cơ quan cấp 
giấy phép giám định.

Đối với văn hóa phẩm 
nhập khẩu là phim: Tổ chức 
có trách nhiệm cung cấp bản 
phim đã nhập khẩu và tờ khai 
hải quan trong vòng 30 ngày 
kể từ khi có giấy phép nhập 
khẩu để giám định. Cơ quan 
cấp giấy phép nhập khẩu có 
biên bản giám định và bàn 

giao phim căn cứ trên hồ sơ và 
tóm tắt nội dung phim.

Nghị định bổ sung: Cá 
nhân nhập khẩu phim chỉ để 
sử dụng cho mục đích cá nhân 
cam kết không vi phạm quy 
định cấm tại Luật Điện ảnh và 
sử dụng phim đúng với quy 
định của pháp luật.

Bổ sung thời gian cấp giấy 
phép, giám định đối với văn hóa 
phẩm là phim... Ngoài ra, sửa 
đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 
giấy phép nhập khẩu văn hóa 
phẩm như: Thời hạn 2 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền 
cấp phép phải cấp giấy phép.

Đối với văn hóa phẩm là 
phim, thời hạn 3 ngày, kể từ 
ngày nhận hồ sơ, cơ quan có 
thẩm quyền cấp phép phải cấp 
giấy phép... Bên cạnh đó, Nghị 
định sửa đổi, bổ sung khoản 5 
Điều 10: Thời gian giám định 
văn hóa phẩm nhập khẩu tối 
đa không quá 12 ngày làm 
việc. Đối với văn hóa phẩm 
là phim, thời gian giám định 
phim không quá 12 ngày làm 
việc, kể từ ngày tổ chức cung 
cấp bản phim... Nghị định số 
22/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 
ngày 10/5/2022.  

 THANH HÀ

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN 
LÝ XUẤT, NHẬP KHẨU VĂN HÓA 
PHẨM KHÔNG NHẰM 
MỤC ĐÍCH KINH DOANH

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP, CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

Thông tư áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

cá nhân sử dụng thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế và Chứng chỉ 
nhân viên bức xạ cho người phụ 
trách an toàn tại cơ sở X-quang 
chẩn đoán trong y tế hoạt động 
trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương theo quy định 
tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN 
ngày 01/3/2021 hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 
quan chuyên môn về khoa học và 
công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, 
cấp huyện.

Thiết bị X-quang chẩn đoán 
trong y tế được lắp đặt, sử dụng 
tại tỉnh nào thì cơ quan chuyên 
môn về khoa học và công nghệ 

thuộc UBND cấp tỉnh của tỉnh đó 
cấp Giấy phép. Thiết bị X-quang 
di động được sử dụng tại các tỉnh 
khác nhau thì thẩm quyền cấp 
Giấy phép của cơ quan chuyên 
môn về khoa học và công nghệ 
thuộc UBND cấp tỉnh nơi tổ chức, 
cá nhân đăng ký kinh doanh hoặc 
đăng ký hoạt động.

Cơ quan cấp Giấy phép, Giấy 
đăng ký, Chứng chỉ nhân viên bức 
xạ, Chứng chỉ hành nghề có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung, gia hạn, 
cấp lại theo quy định tại Nghị định 
số 142/2020/NĐ-CP. Thông tư này 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15/4/2022. MINH ĐỨC

Thời gian 
giám định 
văn hóa 
phẩm nhập 
khẩu tối đa 
không quá 
12 ngày 
làm việc.

chuyển giao, ứng dụng khoa 
học kỹ thuật mới, áp dụng quy 
trình kỹ thuật và quản lý chất 
lượng đồng bộ theo chuỗi, tối 
đa không quá 150 triệu đồng/
dự án.

Hỗ trợ giống, vật tư, bao 
bì, nhãn mác sản phẩm tối đa 
không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ 
sản xuất, khai thác sản phẩm. 
Mức hỗ trợ 100% chi phí nhưng 
không quá 126 triệu đồng/ha.

Hỗ trợ khởi nghiệp và thu 
hút đầu tư vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi

Đối với xây dựng mô hình 
khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh: 
Hỗ trợ 100% chi phí hợp đồng 
đặt hàng các cơ sở viện, trường 
để nghiên cứu thử nghiệm phát 
triển sản phẩm dịch vụ nhưng 
không quá 30 triệu đồng/hợp 
đồng và tối đa 05 hợp đồng/mô 
hình; hỗ trợ 75% chi phí thiết kế 
bao bì, nhãn mác, quảng cáo, xây 
dựng thương hiệu sản phẩm, tối 
đa 150 triệu đồng/mô hình.

Đối với chi phí vận hành các 
dự án “Trung tâm hỗ trợ khởi 
sự kinh doanh, khởi nghiệp và 
thu hút đầu tư vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi” 
tại các trường đại học và Văn 
phòng điều phối Chương trình 
thuộc Ủy ban Dân tộc: Hỗ trợ 
xây dựng trang thông tin điện 
tử, hệ thống cơ sở dữ liệu, cổng 
kết nối điện tử hỗ trợ trực tuyến 
theo dự án hoặc đề cương chi 
tiết đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, tối đa 01 tỷ đồng/
trung tâm.

Hỗ trợ gian hàng kết nối, 
giới thiệu sản phẩm vùng dân 
tộc thiểu số và miền núi và thu 
hút đầu tư (theo hình thức trực 
tuyến và trực tiếp), mức hỗ trợ 

tối đa 400 triệu đồng/trung tâm.

Đối với chi hỗ trợ xây dựng 
và vận hành thí điểm các dự án 
“Trung tâm kết nối giao thương 
thương mại, du lịch và quảng 
bá sản vật vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi” tại Ủy 
ban Dân tộc và các tỉnh, thành 
phố: Quảng Ninh, Lào Cai, Lâm 
Đồng, Cần Thơ: Hỗ trợ hoạt động 
quảng cáo, tuyên truyền, xây 
dựng các tư liệu phục vụ quảng 
bá, tiếp thị theo mức tối đa 300 
triệu đồng/năm. 

 LAN PHƯƠNG
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Tại Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013 
quy định “Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà 
nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 
hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản 
khác gắn liền với đất”. Do đó, có thể thấy 
việc một người đứng tên trên Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất là căn cứ xác định 
người đó là chủ sở hữu đối với đất.

Như vậy, khi một người đứng tên trên 
giấy chứng nhận thì Nhà nước đã thừa 
nhận quyền sử dụng, sở hữu của người này 
đối với mảnh đất đó. Trường hợp bố bạn 
thỏa thuận với cô bạn chỉ để cô đứng tên 
trên sổ đỏ, nếu có văn bản thỏa thuận công 
chứng đầy đủ thì có thể chứng minh được 

đây không phải là tài sản của cô bạn. Cô 
bạn cũng như con của cô không có quyền sở 
hữu, định đoạt riêng đối với mảnh đất này 
cũng như việc rào lại đường đi của nhà bạn.

Ngoài ra, gia đình bạn cũng có quyền 
khởi kiện để chia di sản thừa kế theo quy 
định của pháp luật, khi người mất không để 
lại di chúc. Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 
quy định hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: 
vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ 
nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Khi 
chia thừa kế theo pháp luật thì mọi người 
trong cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng các 
phần bằng nhau, tức bố bạn cũng có quyền 
hưởng thừa kế ngang với cô bạn. Sau khi 
chia di sản thừa kế thì các bên có thể tự làm 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương 
ứng với phần diện tích được chia.

Bà nội tôi có 1 mảnh đất chung để lại 
cho ba tôi và cô tôi sử dụng (quyền sử dụng 
đất do cô tôi đứng tên, nay cô đã chết và con 
gái của cô tôi đang giữ chứng nhận quyền 
sử dụng đất). Vì là chị em trong gia đình 
nên ba tôi với cô của tôi chỉ thỏa thuận bằng 
miệng về chia đất để sử dụng, cất nhà ở, 
một phần đất dùng để làm đường đi. Sau 

khi bà nội tôi mất (không có để lại di chúc) 
thì 1 phần đất mà ba tôi dùng để làm đường 
đi bị con của cô tôi (cháu ngoại) rào lại và 
buộc ba tôi phải mua lại một phần đất đó. 
Như vậy theo luật sư thì gia đình tôi phải 
làm như thế nào để lấy lại phần đất đó. Và 
tôi muốn chia tách quyền sử dụng thì phải 
làm như thế nào?
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thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội:

Trước hết, về việc nhận quyền thừa kế. 
Tài sản này là tài sản chung của bố bạn và 
vợ trước của bố. Khi bà vợ trước đó mất thì 
về nguyên tắc chia tài sản chung là tài sản 
được chia đôi. Trong trường hợp không có 
di chúc thì tài sản của bà ấy sẽ được chia 
theo thừa kế theo Điều 651 Bộ luật dân 
sự năm 2015: “Hàng thừa kế thứ nhất bao 
gồm có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, 
mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”.

Nếu bố bạn và vợ trước không có con 
chung và cha, mẹ của vợ trước ấy đã mất 
thì đương nhiên bố bạn chính là người thừa 
kế duy nhất của vợ. Thế nên quyền sử dụng 
mảnh đất đó là hoàn toàn của bố bạn.

Sau đó bố bạn kết hôn với mẹ bạn, 
nhưng giờ họ đều mất, tài sản này tiếp 

tục được thừa kế cho anh em các bạn. Nếu 
tất cả các anh em trong gia đình đều có sự 
đồng thuận, việc bạn nhận tài sản là quyền 
sử dụng đất của bố bạn là hoàn toàn phù 
hợp với pháp luật. 

Theo như thông tin bạn cung cấp thì 
hiện giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất 
vợ trước của bố bạn đang bị sai họ tên dẫn 
đến không thực hiện được giao dịch. Do đó 
bạn làm đơn đề nghị đính chính lại họ tên 
vợ trước của bố bạn trên giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất có xác nhận của UBND 
xã sau đó nộp hồ sơ về Văn phòng Đăng ký 
QSDĐ cấp huyện để được cấp lại bìa mới. 
Sau khi được cấp bìa mới, bạn có thể tiến 
hành các thủ tục tại Phòng công chứng để 
làm thủ tục phân chia thừa kế cho mình.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn.

Chào luật sư, Em xin nhờ luật sư tư vấn 
về việc thừa kế. Trước đây bố em có một 
mảnh đất đứng tên cùng với vợ trước của bố 
(không có con chung). Sau này bà ấy mất 
đi thì bố em kết hôn với mẹ của em. Bây giờ 
thì bố mẹ em đều mất. Hiện giấy tờ nhà đất 
em đang giữ và muốn chuyển đổi sang tên 
em (anh chị em trong nhà đều đồng ý và 

có chữ ký của tất cả anh chị em). Không có 
tranh chấp hay vấn đề gì đối với mảnh đất 
và anh em tôi cả. Nhưng vấn đề là khi em ra 
phường làm thủ tục nhận thừa kế thì lại gặp 
vấn đề là vợ trước của bố em là bị sai họ trên 
giấy tờ. Vậy em phải làm sao để nhận được 
thừa kế.?
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Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử 
dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được 
Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, 
công nhận quyền sử dụng đất (Khoản 21 
Điều 3 Luật Đất đai 2013)

Về vấn đề được miễn tiền sử dụng đất, 
Khoản 1 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP 
quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

“Miễn tiền sử dụng đất trong những 
trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức 
giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính 
sách nhà ở, đất ở đối với người có công với 
cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền 
sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải 
đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội 
theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở 
cho người phải di dời do thiên tai.”

Theo thông tin bạn đã cung cấp thì gia 
đình bạn được Nhà nước công nhận là gia 
đình có công với cách mạng, do đó, theo quy 
định trên thì gia đình bạn thuộc trường hợp 
được miễn tiền sử dụng đất. Tuy nhiên bạn 
cần phải cung cấp các tài liệu, căn cứ như 
huân, huy chương, bằng khen... của Nhà 
nước và có đơn đề nghị miễn giảm tiền sử 
dụng đất, như vậy các cơ quan sẽ xem xét và 
quyết định việc miễn giảm tiền sử dụng đất 
cho gia đình bạn.

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

Đối với thửa đất mà gia đình bạn tự 
khai phá, khai hoang mà có, nếu đủ điều 
kiện để được công nhận quyền sử dụng 
đất do sử dụng ổn định thì chỉ có UBND cấp 
huyện mới có thẩm quyền thu hồi.

Trong trường hợp mà xã thực hiện dự 
án muốn thu hồi đất phải trình huyện và 
UBND cấp huyện sẽ thực hiện thủ tục thu 
hồi đất đai nếu phù hợp với quy hoạch, quy 
định của pháp luật.

Tuỳ thuộc vào việc thửa đất nhà bạn có 
đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất hay không mà sẽ được 
bồi thường theo quy định tại Khoản 6 Điều 
166 Luật đất đai 2013.

Về nguyên tắc bồi thường đất thì đã 
được quy định tại Điều 74 Luật đất đai 
2013, cụ thể như sau: 

“1. Người sử dụng đất khi Nhà nước 
thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi 
thường quy định tại Điều 75 của Luật này 
thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng 
việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với 
loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi 
thường thì được bồi thường bằng tiền theo 
giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm 
quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi 
đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, 
công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy 
định của pháp luật.”

Xin chào Luật sư tôi tên là Tuấn 
đang sinh sống ở Tây Nguyên. Nhà tôi 
có ruộng do mình khai phá, giờ UBND 
xã chuẩn bị thu hồi để làm khu thể 

dục, thể thao. Giờ tôi phải giao lại đất 
cho UBND xã. Cho tôi hỏi, tôi có những 
quyền và nghĩa vụ như thế nào? Và 
được đền bù đất ra sao? 

PHÁP LUẬT
Gia đình tôi hiện đang sống tại Đông Anh - 

Hà Nội. Gia đình tôi đã ở đây từ rất lâu, đời ông 
bà cha ông cụ kị nhưng các cụ hồi xưa vẫn chưa 
làm sổ đỏ đất. hiện nay gia đình tôi đang có nhu 
cầu xin cấp sổ đỏ đất nhưng Nhà nước yêu cầu 
đóng tiền sử dụng đất?

Chúng tôi thắc mắc là đất thổ cư lâu năm 
không được miễn giảm tiền sử dụng đất, thì 
được bên cơ quan chức năng yêu cầu trình ra các 
giấy tờ chứng minh đã sử dụng đất từ trước năm 

1991. Gia đình tôi từ đời các cụ vẫn đóng thuế 
đất đầy đủ nhưng các giấy tờ từ trước năm 1991 
thì không còn nữa. Tuy nhiên gia đình chúng tôi 
được nhà nước công nhận là gia đình có công với 
cách mạng, được cấp giấy chứng nhận. Nhà nước 
còn cho kinh phí để xây bia đá. Bậy giờ luật sư 
cho tôi hỏi liệu gia đình tôi có được diện ưu tiên 
không phải đóng tiền sử dụng đất không? nếu 
được chúng tôi mong muốn được bên văn phòng 
luật sư hỗ trợ các thủ tục để cấp sổ đỏ đất tôi xin 
chân thành cảm ơn!
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ÂNG CAO HIỆU QUẢ 
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế 
hoạch số 1732/KH-UBND, ngày 01/3/2022 
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 tỉnh.

quần chúng Nhân dân chấp hành pháp 
luật tại cơ sở, tập trung vào những hạn 
chế, vướng mắc, bất cập để ưu tiên nguồn 
lực triển khai thực hiện. 80% đội ngũ cán 
bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thực hiện 
công tác PBGDPL tại cơ sở được tập huấn, 
bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 
năng tuyên truyền, PBGDPL; 90% công an 
các xã, phường, thị trấn ứng dụng công 
nghệ thông tin trong PBGDPL bằng các 
hình thức phù hợp… 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan 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; đẩy mạnh công tác 
PBGDPL hướng về cơ sở gắn với vận động 
quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ 
an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, đổi mới nội 
dung, hình thức PBGDPL của lực lượng 
Công an nhân dân 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; ưu tiên nguồn lực phục vụ công 
tác PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc 
thù, yếu thế, dân tộc thiểu số, các địa bàn 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, ven biển, hải 
đảo, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an 
ninh, trật tự…

Đồng thời, căn cứ Kế hoạch số 1160/
KH-BCĐ ngày 11/02/2022 của Ban Chỉ 
đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 
hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc về xây dựng phong 
trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, 
vừa qua (ngày 25/02/2022) Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã 
ban hành văn bản số 463/STTTT-TTBCXB 
hướng dẫn công tác tuyên truyền phong 
trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Theo đó, công tác tuyên truyền 

phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 
nay sẽ tập trung vào những nội dung cụ 
thể sau: Tuyên truyền, phổ biến nội dung 
Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 
của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí 
thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với phong trào bảo vệ an 
ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ 
thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 
của Bộ Công an về tăng cường công tác 
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Thông 
tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 
của Bộ Công an quy định về khu dân cư 
xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh 
nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An 
toàn về an ninh, trật tự”.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên 
truyền về vai trò, sức mạnh to lớn của 
nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, 
vai trò, tầm quan trọng của phong trào 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tuyên 
truyền, vận động người dân tố giác tội 
phạm, tham gia cảm hóa, giáo dục những 
người vi phạm pháp luật tại gia đình và 
cộng đồng dân cư; tham gia thu hồi vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, 
phòng, chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an 
toàn giao thông, trật tự công cộng, bảo vệ 
môi trường; tích cực tham gia phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với 
phòng chống dịch covid-19, khôi phục và 
phát triển kinh tế tại địa phương.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền 
thông cũng đề nghị các đơn vị, địa 
phương chú trọng tuyên truyền nâng cao 
ý thức cảnh giác về âm mưu, hoạt động 
“Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 
địch, phản động và các loại tội phạm; các 
hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, 
dân tộc, tôn giáo, vấn đề biển đảo, môi 
trường để kích động lôi kéo quần chúng 
biểu tình, gây mất an ninh, trật tự.v

Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa phấn 
đấu đến năm 2027 cơ bản đạt được 
các mục tiêu của 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” như: 100% quy định 
của pháp luật về an ninh, trật tự liên 
quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của 
người dân 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 an ninh, 
trật tự 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% đến 100% đối tượng đặc thù ở cơ 
sở thuộc phạm vi quản lý, giáo dục của 
lực lượng Công an Nhân dân 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 tỉnh lựa 
chọn, xây dựng ít nhất 01 mô hình phổ 
biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động 

KHÁNH HÒA: 

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND 
ngày 21/9/2021của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Vừa qua, 
Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn 
về chuẩn tiếp cận pháp luật và phổ biến 
pháp luật cho đối tượng là cán bộ, công 
chức và nhân dân tại các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo 
viên trao đổi các nội dung về Quyết định 
số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 
2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP 
ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-
TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; một số nội dung 
về các Luật vừa được Quốc hội thông qua 
như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tố tụng hình sự, Luật Phòng, 
chống ma túy, Luật Bảo vệ môi trường,... 
Đồng thời, các đại biểu được đoàn tư vấn 
giải đáp những vấn đề liên quan đến tiêu 
chí, chỉ tiêu, điều kiện, trình tự, thủ tục 
đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật và các vấn đề pháp lý phát 
sinh trong đời sống hằng ngày.

Hội nghị là điều kiện để các đại biểu 
cập nhật những quy định về cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản 
quy phạm pháp luật mới được ban hành. 
Từ đó, đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận 
thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát 
huy quyền và lợi ích hợp pháp của người 
dân tại cơ sở; đồng thời nêu cao vai trò của 
pháp luật trong đời sống xã hội. 

TRẦN TẤN HÒA -
(Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng)

Sóc Trăng- Hội nghị tập huấn về chuẩn tiếp cận pháp luật và phổ biến pháp luật

Quang cảnh Hội nghị.
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Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
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Trường Chính trị tỉnh Lào 
Cai vừa tổ chức hội thảo 
khoa học “Phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho lực lượng 
công nhân trong các doanh 
nghiệp hiện nay”. Hội thảo 
được tổ chức theo hình thức 
trực tiếp tại đầu cầu tỉnh Lào 
cai và trực tuyến kết nối với 
Trường chính trị Nguyễn Văn 
Cừ tỉnh Bắc Ninh và Trường 
Chính trị tỉnh Thái Nguyên.

Công tác phổ biến giáo dục 
pháp luật cho lực lượng công 
nhân trong các doanh nghiệp 
là khâu đầu tiên của hoạt động 
thi hành pháp luật, là cầu nối 
đưa pháp luật vào cuộc sống 
và đang ngày càng khẳng định 
vai trò quan trọng trong đời 
sống xã hội, đặc biệt trong điều 
kiện xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân và vì dân.  Để giai 
cấp công nhân phát huy được 
bản lĩnh cách mạng và tính tích 
cực chính trị - xã hội, thật sự là 
nòng cốt của khối đại đoàn kết 
toàn dân trên cơ sở liên minh 
công nhân, giai cấp nông dân, 
đội ngũ trí thức xã hội chủ ghĩa 
dưới sự lãnh đạo của Đảng; góp 
phần quan trọng giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội, xây dựng quan hệ lao động 
hài hòa, tiến bộ. Điều đó, đòi hỏi 
cần thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền quan điểm, chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, 
qui định pháp luật của Nhà nước 
đến với công nhân. Công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, 
nâng cao kiến thức và hiểu biết 
pháp luật cho công nhân là điều 

rất cần thiết để công nhân giữ 
vững, phát huy được bản chất 
giai cấp công nhân, góp phần 
ổn định phát triển của doanh 
nghiệp nói riêng, địa phương 
nói chung.

Hội thảo đã nhận được 15 
tham luận từ các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Các 
bài tham luận đã tập trung làm 
rõ quan điểm của Đảng, Nhà 
nước ta về công tác giáo dục 
pháp luật cho công nhân; đặc 
điểm của lực lượng công nhân 
và các yếu tố ảnh hưởng đến 
công tác giáo dục pháp luật cho 
công nhân; cách thức tổ chức 
thực hiện pháp luật, hình thức 
giáo dục pháp luật… từ phía 
doanh nghiệp và các cơ quan 
tuyên truyền pháp luật.

Tại hội thảo, các đại biểu 
cũng đã trao đổi, thảo luận làm 
rõ tầm quan trọng của công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho lực lượng công nhân trong 
các doanh nghiệp ở Lào Cai hiện 
nay; cần tập trung vào nội dung 
tuyên truyền và hình thức tuyên 
truyền nào để đạt hiệu quả; 
vai trò, trách nhiệm của các cơ 
quan, đơn vị trong công tác phối 
hợp tổ chức thực hiện tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật, thực hiện pháp luật; đánh 
giá thực trạng, làm rõ những 
tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
để đề xuất giải pháp đổi mới 
và nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho lực lượng công 
nhân trong các doanh nghiệp  
trong thời gian tới. 

 HỒNG MINH

Xác định việc tuyên truyền, phố biến, 
giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng 
chống tệ nạn là nhiệm vụ quan trọng. 

Thời gian qua, các cấp Hội, Công an tỉnh đã 
chủ động phối hợp với các ban, ngành liên 
quan thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật 
cho hội viên, phụ nữ, đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên, cộng tác viên thông qua 
các hội nghị tập huấn, các buổi hội thảo, 
sinh hoạt chi bộ, câu lạc bộ và hệ thống loa 
truyền thanh cơ sở.

Để hoạt động tuyên truyền hiệu quả, 
Hội LHPN tỉnh đã thành lập đội ngũ báo cáo 
viên, cộng tác viên cấp tỉnh, báo cáo viên cấp 
huyện, tuyên truyền viên cấp xã gồm 486 chị 
là cán bộ Hội các cấp, chỉ đạo thành lập hệ 
thống mạng lưới tuyên truyền trên zalo, 
facebook, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã thành 
lập CLB “Phụ nữ với pháp luật” phát huy vai 
trò nòng cốt lực lượng nữ Công an. Chú trọng 
công tác tuyên truyền giáo dục, động viên 
cán bộ, hội viên và từng gia đình về ý thức 
phòng ngừa tội phạm về tệ nạn xã hội, nâng 
cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành 
pháp luật và bảo vệ an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an đã chủ động phối 
hợp với Hội phụ nữ và các ngành liên quan 
khảo sát tình hình, thực trạng tệ nạn xã hội, 
nhất là ma túy và tội phạm nảy sinh trong 
gia đình để có kế hoạch quản lý, giáo dục con 
em không phạm tội về tệ nạn xã hội. Tuyên 
truyền, giáo dục các đối tượng lầm lỡ tự giác 
chấp hành pháp luật và các quy định của địa 
phương; đồng thời giúp đỡ các hoàn cảnh 
khó khăn, có nguy cơ dẫn đến tệ nạn xã hội.

Hội LHPN tỉnh đã thành lập tổ công tác 
tham gia giải quyết các vụ việc, điểm nóng 
liên quan đến phụ nữ và trẻ em nhằm bảo 
vệ phụ nữ và trẻ em trước việc bị xâm hại. 
Các cấp Hội phối hợp với Công an, các trường 
học tổ chức 155 cuộc tuyên truyền về phòng 

ẨY MẠNH 
PHỐI HỢP 
THỰC HIỆN 
TUYÊN TRUYỀN 
PHỔ BIẾN,
GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT

Mới đây, Công an tỉnh 
Hà Tĩnh phối hợp với 
Hội LHPN tỉnh tổ chức 
ký kết phối hợp giữa 
Công an tỉnh và Hội 
LHPN tỉnh về thực hiện 
tuyên truyền phổ biến, 
giáo dục pháp luật, bảo 
vệ phụ nữ và trẻ em giai 
đoạn 2022 - 2026.

Lào Cai - Phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho công nhân 
trong các doanh nghiệp

chống xâm hại tình dục trẻ em, chống bạo 
lực học đường và chống rác thải nhựa, 
phòng chống đuối nước, tại nạn thương tích 
cho trẻ em đến trên 62 nghìn giáo viên, học 
sinh và phụ huynh trên địa bàn toàn tỉnh.

Chương trình phối hợp thực hiện tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo 
vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2022 - 2026 
nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác 
phối hợp giữa lực lượng Công an Hà Tĩnh với 
Hội Phụ nữ các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong 
công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh, trọng tâm là các hoạt động tuyên 
truyền giáo dục phổ biến pháp luật; đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 
bảo vệ quyền, lợi ích hơp pháp của phụ nữ, 
trẻ em, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới. 
Phát huy tính chủ động, tích cực và nâng cao 
vai trò nòng cốt, tinh thần trách nhiệm của 
mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an và các cán bộ 
Hội phụ nữ trong đấu tranh phòng, chống 
tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo các vụ 
việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em được phát 
hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp 
luật, công bằng, nghiêm minh; cảm hóa, 
giúp đỡ người vi phạm pháp luật, lầm lỡ, tái 
hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Lê 
Khắc Thuyết, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao kết quả 
công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong thời gian 
qua giữa Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh. 
Đồng chí nhấn mạnh, sau khi ký kết Chương 
trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026, định 
kỳ hàng năm, từng đơn vị sẽ xây dựng kế 
hoạch cụ thể để thực hiện; đồng thời tiếp 
tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm và 
tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc 
triển khai thực hiện Chương trình để Chương 
trình phối hợp sớm đi vào cuộc sống, góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên 
truyền, nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp 
hành pháp luật của phụ nữ và bảo vệ trẻ em 
trên địa bàn.v

HÀ TĨNH:

Toàn cảnh cuộc hội thảo.

CƯ
Ờ

N
G

 N
H

U
N

G
-

Quang cảnh hội thảo.
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Với mục đích, nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức 
thực hiện, đưa công tác phổ biến giáo dục pháp 
luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả, 
đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội, góp 
phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị 
quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban 
chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, 
nhiệm vụ và chủ đề công tác năm của tỉnh: 
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao“. Đa 
dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển 
đổi số, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công.

Một buổi học về pháp luật của học sinh lớp 12B, 
Trường PTDT nội trú THCS-THPT huyện Tiên Yên.

PHỔ BIẾN, GIÁO  
DỤC PHÁP LUẬT  
CÓ TRỌNG TÂM, 
TRỌNG ĐIỂM

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 
Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 (kèm 
theo Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 
18/01/2022) triển khai các nhiệm vụ phù 
hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, 
lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, 
trọng điểm, theo hướng đổi mới, thiết 
thực, chất lượng, hiệu quả, hướng về cơ 
sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông 
tin; huy động, khai thác, phát huy hiệu quả 
các nguồn lực xã hội tham gia công tác 
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn 
tỉnh. Cụ thể:

Hoàn thiện thể chế; tăng cường chỉ 
đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá về công 
tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Tổ chức 
tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL 
trên địa bàn tỉnh; Ban hành Chương trình 
PBGDPL giai đoạn 2022-2027; Tham mưu 
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 
quyết về một số biện pháp nâng cao hiệu 
quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2022-2027;Tăng cường công tác chỉ 
đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tháo 
gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác 
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật: Phát huy hiệu quả hoạt động của 
Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện; 
nâng cao chất lượng hoạt động của Hội 
đồng và trách nhiệm PBGDPL chuyên 

ẨY MẠNH CÔNG TÁC 
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT NĂM 2022

QUẢNG NINH:

Bình Định - Hội nghị 
tập huấn về xây dựng 
xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật

Hội nghị tập huấn các quy định về xây dựng, đánh 
giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh 
Bình Định tổ chức Hội 
nghị tập huấn về xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội 
nghị được tổ chức dưới hình 
thức trực tuyến giữa điểm cầu 
tỉnh với 11 điểm cầu huyện, thị 
xã, thành phố.

Tham dự và chủ trì Hội 
nghị tại điểm cầu của tỉnh 
có Phó Giám đốc Sở Tư pháp 
Phạm Dân cùng công chức 
Phòng Phổ biến, giáo dục pháp 
luật - Theo dõi thi hành pháp 
luật và hơn 300 đại biểu tại 
11 điểm cầu là đại diện lãnh 
đạo UBND và công chức Phòng 
Tư pháp huyện, thị xã, thành 
phố; đại diện lãnh đạo UBND 
và công chức Tư pháp - Hộ 
tịch được phân công thực hiện 
nhiệm vụ theo dõi, triển khai 
xây dựng xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
của 159 xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu 
đã được các báo cáo viên 
truyền đạt 02 chuyên đề: 
Những vấn đề chung về xây 
dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật và 
hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật.

Thông qua Hội nghị, giúp 
cho các đại biểu, nhất là đội 
ngũ công chức, người được 
phân công thực hiện nhiệm vụ 
theo dõi, triển khai xây dựng 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật nắm bắt đầy 
đủ, kịp thời các nội dung của 
Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 
và Thông tư số 09/2021/TT-
BTP về xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua 
đó, nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân trong việc 
triển khai các hoạt động xây 
dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật trên 
địa bàn tỉnh.  CẨM THI
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ngành của các sở, ngành, địa phương; Tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, 
pháp luật cho cán bộ, Nhân dân bằng hình 
thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; 
Triển khai thực hiện chương trình PBGDPL 
giai đoạn 2022-2027 và các kế hoạch, đề 
án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, 
hướng dẫn và tổ chức triển khai các hoạt 
động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật 
Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực gắn 
với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các 
cơ quan, tổ chức, địa phương; Rà soát, 
kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 
PBGDPL nâng cao chất lượng hoạt động 
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
pháp luật chú trọng là người dân tộc thiểu 
số; Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện 
nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong 
nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp; Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết 
định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản 
lý Tủ sách pháp luật.; Tổng hợp, đánh giá, 
chấm điểm, xếp loại công tác PBGDPLtheo 
quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP 
ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp; Thực 
hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo 
Luật PBGDPL.; Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công 
tác PBGDPL; 

 Công tác hòa giải ở cơ sở: Tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các 
văn bản hướng dẫn thi hành; Phối hợp với cơ 
quan dân vận các cấp trong việc đẩy mạnh 
thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở gắn với 
phong trào thi đua “dân vận khéo”; Tiếp tục 
triển khai và tổng kết thực hiện Đề án “Nâng 
cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 
giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh; Rà 
soát, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải, đội 
ngũ hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút 
lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cán bộ 
công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp 
luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở;

 Công tác đánh giá, công nhận xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật: Triển khai thực hiện Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông 
tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai 
thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 
ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; 
Triển khai phần mềm đánh giá, chấm điểm, 
công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp;Tăng 
cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn gắn liền 
với việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhằm 

thực hiện tốt việc đánh giá, chấm điểm và 
công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận 
pháp luật trong xã nông thôn mới, xã nông 
thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới; 
thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 2025;

Tăng cường hợp tác quốc tế về PBGDPL, 
hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; huy động sự tham gia 
của tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã 
hội nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức hành 
nghề về pháp luật, cá nhân, tổ chức khác 
và sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác 
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 

dục pháp luật Tỉnh: Tư vấn giúp Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về PBGDPL 
theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 
21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ 
đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL 
trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội 
đồng phối hợp PBGDPL tỉnh: Chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan 
tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp 
PBGDPL tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, 
triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng 
kết việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời 
phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới 
phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc 
điều chỉnh cho phù hợp.

Các sở, ban, ngành: Trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây 
dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện 
hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình 
thực tiễn, đặc biệt quan tâm phổ biến, giáo 
dục các văn bản pháp luật mới ban hành, 
mới được sửa đổi, bổ sung; văn bản pháp 
luật chuyên ngành có liên quan đến chức 
năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan, đơn 
vị cho cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động và Nhân dân; quan tâm xây dựng 
đội ngũ báo cáo viên pháp luật và có giải 
pháp bảo đảm kinh phí triển khai công tác 
PBGDPL thiết thực, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông: Tích cực 
phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 
trong công tác PBGDPL phù hợp với yêu cầu 
trong tình hình mới.

Trung tâm Truyền thông tỉnh: Tiếp tục 
đa dạng hóa, đổi mới và nâng cao chất 

lượng các chuyên trang, chuyên mục phổ 
biến, giáo dục pháp luật trên sóng truyền 
hình, truyền thanh, báo điện tử, báo in để 
phục vụ cán bộ, Nhân dân. Tăng cường thời 
lượng phát sóng, phát thanh, truyền hình về 
các hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sở Tài chính: Tham mưu cấp có thẩm 
quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này 
và các chương trình, đề án về PBGDPL theo 
hướng tăng cường nguồn lực, bảo đảm triển 
khai hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở 
cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 
hiện nay.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh; Hội 
Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và Hiệp 
hội doanh nghiệp tỉnh: Chỉ đạo, triển khai 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật cho đoàn viên, hội viên và Nhân 
dân, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 
tổ chức. Tăng cường phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương và hỗ trợ nguồn lực 
cho công tác PBGDPL.

Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo 
tổ chức ngành dọc cấp dưới nâng cao chất 
lượng các Hòa giải viên ở cơ sở và hoạt động 
của các Tổ hòa giải ở cơ sở.

ỦY BAN NHÂN DÂN 
CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, 
THÀNH PHỐ  
THUỘC TỈNH

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 
sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật năm 2022 chương trình, kế hoạch, đề 
án về PBGDPL phù hợp với đặc điểm, tình 
hình và điều kiện cụ thể của địa phương. 
Có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, kinh 
phí thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL 
(bao gồm cả hoạt động của Hội đồng phối 
hợp PBGDPL), công tác hòa giải ở cơ sở và 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật theo đúng quy định, bảo đảm thiết 
thực, hiệu quả, cân đối giữa nhiệm vụ với 
các điều kiện bảo đảm.

- Tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả 
hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 
cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ 
sở. Lựa chọn nội dung phù hợp, đổi mới, 
sáng tạo trong các hình thức tuyên truyền, 
PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn để 
công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, đạt hiệu 
quả thiết thực.v

Năm 2022, công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) được tổ chức 

thực chất, đồng bộ và thống 
nhất trên địa bàn thành phố 
Hải Phòng.

Nhằm tiếp tục tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ công 
tác phổ biến giáo dục pháp 
luật theo hướng đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông 
tin, từng bước thực hiện 
chuyển đổi số với lộ trình 
phù hợp, Hội đồng phối hợp 
PBGDPL thành phố vừa ban 
hành Kế hoạch hoạt động của 
Hội đồng năm 2022.

Kế hoạch nhằm tăng 
cường sự phối hợp giữa các 
cơ quan thành viên Hội đồng, 
khẳng định vị trí, vai trò, trách 
nhiệm, sự phối hợp giữa các 
thành viên Hội đồng, các cấp, 
ngành, cơ quan, tổ chức trong 
việc tổ chức thực hiện công tác 
PBGDPL được thực chất, hiệu 
quả, đồng bộ và thống nhất 
trên địa bàn thành phố.

Theo đó, năm 2022 Hội 
đồng phối hợp PBGDPL thành 
phố thực hiện các giải pháp 
tăng cường nhận thức của các 
cấp ủy Đảng về vai trò, ý nghĩa, 
tầm quan trọng của công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật; 

tập trung kiện toàn Hội đồng 
cấp huyện, truyền thông chính 
sách, pháp luật có tác động 
lớn đến xã hội; phổ biến chính 
sách, pháp luật hỗ trợ, tháo 
gỡ khó khăn cho người dân và 
doanh nghiệp để khắc phục 
hậu quả dịch bệnh Covid-19, 
ổn định đời sống và phục hồi 
phát triển kinh tế; xây dựng 
chuyên mục “Phổ biến, giáo 
dục pháp luật” thuộc Cổng 
Thông tin điện tử thành phố; 
tăng cường xã hội hóa hoạt 
động phổ biến, giáo dục pháp 
luật; ứng dụng CNTT, chuyển 
đổi số trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật; thí điểm 
mô hình mới về PBGDPL…

Kế hoạch đặt ra yêu cầu, 
phải phát huy được vai trò của 
Hội đồng trong chỉ đạo, phối 
hợp thực hiện công tác PBGDPL 
theo phương châm hướng 
về cơ sở, góp phần nâng cao 
nhận thức, ý thức tôn trọng, 
tuân theo Hiến pháp và pháp 
luật của cán bộ, Nhân dân. Gắn 
kết công tác PBGDPL với công 
tác xây dựng, thi hành, bảo vệ 
pháp luật và triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng - an ninh của thành phố 
trong năm 2022. 

 TRÂM BẦU

Hải Phòng - Ứng dụng 
công nghệ thông tin 
trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật

Bộ đội Biên phòng tổ chức tuyên truyền phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho ngư dân.
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tải; điều khiển giao thông; tuyên truyền 
an toàn giao thông (ATGT); giám sát, phát 
hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

Để thực hiện được mục tiêu trên, 
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên 
của Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT cấp huyện 
cần gắn chặt công tác bảo đảm TTATGT 
với công tác phòng, chống dịch COVID-19, 
tập trung thực hiện tốt các  nhóm nhiệm 
vụ trọng tâm gồm: Nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước 
hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc 
thực hiện Kết luận số 45-KLTW ngày 
01/2/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 
18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, 
đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc 
giao thông. Kiện toàn chức năng, nhiệm 
vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban 
ATGT tỉnh, Ban ATGT cấp huyện đáp ứng 
yêu cầu của tình hình mới.

Xây dựng, hoàn thiện chương trình, 
kế hoạch, cơ chế, chính sách pháp luật và 
các quy định liên quan đến công tác bảo 
đảm TTATGT nhằm áp dụng kịp thời, hiệu 
quả các thành tựu của cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. 
Lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào 
các quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng 
đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các 
quy hoạch chuyên ngành về giao thông 
vận tải.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự 
án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông 
trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, 
hợp lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng 
giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm 
các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao 
thông; xoá bỏ lối đi tự mở trái phép qua 
đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động 
lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường 
thuỷ nội địa, đầu tư nâng cấp các bến 
khách ngang sông nhằm đảm bảo an 
toàn đường thủy nội địa.

Tập trung chỉ đạo huy động lực lượng 
giải tỏa vi phạm hành lang ATGT theo 
Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 
09/12/2021 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 
36/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND 
tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, 
giải tỏa và ngăn chặn kịp thời các hành 
vi vi phạm lòng đường, lề đường, vỉa hè, 
hành lang an toàn đường bộ; duy trì kết 
quả giải tỏa, không để tình trạng tái lấn 
chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, lề 
đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường 
bộ sau khi giải tỏa.

Tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp 
giấy phép lái xe; nâng cao chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của 
phương tiện giao thông vận tải, tạo thuận 
lợi cho sản xuất kinh doanh và lưu hành 
đối với phương tiện giao thông vận tải; 
đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công 
cộng trong đô thị và liên tỉnh...v

NGHỆ AN:

ÂNG CAO NĂNG LỰC, 
HIỆU QUẢ THỰC THI 
PHÁP LUẬT VỀ BẢO 
ĐẢM ĐẢM TRẬT TỰ 
AN TOÀN GIAO THÔNG

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng 
cao ý thức tự giác chấp hành pháp 
luật và xây dựng văn hóa giao 

thông an toàn. Phấn đấu trong năm, 
giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về 
số vụ, số người chết và số người bị thương. 
Phòng ngừa tình trạng ùn tắc giao thông 
trên các trục giao thông chính, các đầu 
mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị 
lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông 
khi kiểm soát dịch bệnh. Không để lây 
nhiễm, bùng phát dịch bệnh COVID-19 
trong hoạt động giao thông vận tải.

UBND tỉnh yêu cầu việc chỉ đạo và tổ 
chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng 
bộ các giải pháp trên toàn tỉnh từ cấp 
tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn ngay từ 
tháng đầu, quý đầu và cả năm 2022. Các 
sở, ngành, đoàn thể có lãnh đạo là thành 
viên Ban An toàn giao thống xây dựng kế 
hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù 
hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện 
thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm 
bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

Cùng với đó, phổ biến, quán triệt 
nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động từng bước 
xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn 
với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 
gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng 
đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo 
đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, 
đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng 
dụng khoa học công nghệ trong công tác 
bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng 
ứng dụng công nghệ thông tin và khoa 
học dữ liệu trong quản lý điều hành vận 

Là mục tiêu UBND tỉnh đưa ra tại Kế 
hoạch số 87/KH-UBND ngày 8/2 về việc bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
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UBND tỉnh Quảng 
Nam đã ban hành công 
văn yêu cầu các Sở, ban, 
ngành; UBND và Ban 
An toàn giao thông các 
huyện, thị xã, thành phố 
đẩy mạnh thực hiện các 
biện pháp đảm bảo trật 
tự an toàn giao thông 
năm 2022.

Để đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn 
giao thông từ 5-10% cả 03 tiêu 
chí về số vụ, số người chết, số 

người bị thương trong năm 2022, UBND 
tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn 
vị, địa phương triển khai thực hiện các nội 
dung sau:

Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ 
quan thành viên, Ban An toàn giao thông 
các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc 
triển khai thực hiện Công điện số 1725/
CĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 
2022; Công văn số 9021/UBND-KTN ngày 
16/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực 
hiện Công đ iện số 1725/CĐ-TTg ngày 
13/12/2021 của Thủ tư ớng Chính phủ; 
xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện 
đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, 
an toàn giao thông đường bộ, đường thủy 
nội địa, đường sắt; tổ chức thực hiện vận 
tải phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội Xuân 
2022 đảm bảo giao thông thông suốt, 
an toàn, tuân thủ tuyệt đối các quy định 
phòng dịch COVID-19 chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ.

Ban An toàn giao thông tỉnh xây 
dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Năm 
an toàn giao thông 2022 theo chỉ đạo 
của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia 
với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông 
an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19”; chỉ đạo, đôn đốc các Cơ quan 
thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, 
Ban An toàn giao thông các huyện, thị 
xã, thành phố triển khai xây dựng kế 
hoạch công tác năm 2022, tổ chức thực 
hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT trên 
địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp với các Sở, Ban, 
ngành, đơn vị, địa phương tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về TTATGT, tập trung tuyên truyền 
theo chủ đề năm 2022 “Xây dựng văn hóa 
giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19”; Thành lập Tổ kiểm 
tra liên ngành đảm bảo TTATGT đường bộ, 
đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh để 
tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, 
xử lý vi phạm, đặc biệt là những hành vi 
vi phạm cần sự phối hợp của nhiều lực 
lượng; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, địa 
phương khắc phục những vấn đề ảnh 
hưởng đến TTATGT trong phạm vi quản lý; 
Tiếp tục tham mưu các nội dung về kiện 
toàn Ban An toàn giao thông tỉnh; phối 
hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ 
quan liên quan tham mưu các nội dung về 

biên chế, tài chính và trụ sở làm việc của 
Ban An toàn giao thông tỉnh; xây dựng 
tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của 
Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, 
thành phố.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh 
tra Sở phối hợp các lực lượng chức năng 
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
việc chấp hành các quy định của pháp luật 
trong hoạt động giao thông vận tải đường 
bộ, đường thủy nội địa; xử lý nghiêm các 
phương tiện tham gia giao thông vi phạm 
các quy định pháp luật; công tác đào tạo, 
sát hạch…

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng từ 
tỉnh đến địa phương tổ chức triển khai 
thực hiện đồng bộ các biện pháp về bảo 
đảm trật tự an toàn giao thông, kiên 
quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm; xử lý nghiêm cán bộ bao che, dung 
túng cho tổ chức, cá nhân vi phạm, phấn 
đấu tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn 
giao thông trên địa bàn tỉnh…

UBND và Ban An toàn giao thông các 
huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế 
hoạch bảo đảm TTATGT năm 2022 theo 
chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông 
an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19”; Tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT 
bằng nhiều hình thức phù hợp; phát huy 
hiệu quả của hệ thống truyền thanh cơ sở 
xã, phường, thị trấn để đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền đến khu dân cư, thôn, 
khối phố để mọi người tham gia giao 
thông hiểu, chấp hành và thực hiện.v

QUẢNG NAM: TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP 
ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Kiểm tra 
nồng độ cồn 
cho lái xe.

THANH HÀ -

Tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có 
46 xã miền núi với hơn 54.000 
đồng bào dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, 

Bru-Vân Kiều, Hoa, Mường, Thái và Thổ 
sinh sống... Những năm qua, Ban Dân 
tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai 
hiệu quả nhiều chính sách đối với vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 
cho đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa, 
vùng đặc biệt khó khăn... nên đời sống 
đồng bào DTTS không ngừng được 
nâng lên.

Đồng chí Hồ Xuân Trăng, Trưởng 
ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho 
biết: “Thực hiện Quyết định số 1163/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 
Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 
truyền, vận động đồng bào vùng DTTS 
và miền núi giai đoạn 2017-2021”, tỉnh 
Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Trung 
tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 
huyện A Lưới và huyện Nam Đông biên 
soạn tài liệu để tuyên truyền, phổ biến 
một số luật, chính sách bằng tiếng phổ 
thông và tiếng đồng bào DTTS. Cùng 
với tuyên truyền bằng các hình thức 
trực quan, công tác tuyên truyền còn 
được lồng ghép thông qua các hội nghị 
về công tác dân tộc; hội nghị tham 
quan, học tập kinh nghiệm tổ chức cho 
người có uy tín...”.

Nhìn chung, công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật và tuyên truyền, 
vận đồng đồng bào vùng DTTS thực 
hiện theo Quyết định 1163/QĐ-TTg 
luôn được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều 
kiện để Ban Dân tộc triển khai thực 
hiện hiệu quả; có sự phối hợp chặt 
chẽ, tích cực và hiệu quả của các địa 
phương vùng dân tộc miền núi và 

các sở, ngành liên quan. Nhờ làm tốt 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật cho đồng bào DTTS 
nên đã tác động tích cực đến công tác 
phát triển kinh tế-xã hội của các địa 
phương; củng cố niềm tin của đồng 
bào đối với Đảng, Nhà nước, góp phần 
giữ vững ổn định an ninh, quốc phòng 
và an sinh xã hội.

Theo đồng chí Hồ Xuân Trăng, mặc 
dù đã đạt được những kết quả tích cực, 
công tác tuyên truyền Quyết định số 
1163/QĐ-TTg vẫn còn tồn tại một số 
khó khăn do nhận thức của người dân 
trong việc tiếp cận các nội dung tuyên 
truyền chưa cao. Việc triệu tập thành 
phần tham gia tập huấn đôi lúc, đôi 
nơi vẫn còn chưa đúng đối tượng theo 
yêu cầu của đơn vị tổ chức.

Cơ sở vật chất tại một số đơn vị, 
địa phương còn chưa đáp ứng được 
yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, các hình 
thức tuyên truyền còn chưa đa dạng 
và phong phú; việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật chưa được 
thực hiện; chưa tổ chức xây dựng các 
mô hình điểm ở xã, thôn, bản về đẩy 
mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật. Kinh phí được cấp cho 
công tác phổ biến giáo dục chưa đáp 
ứng được yêu cầu so với mục tiêu đề ra 
của đề án...

Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh Thừa 
Thiên Huế tiếp tục phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương trong việc xây dựng 
kế hoạch, triển khai công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận 
động đồng bào DTTS và miền núi thực 
hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các 
tập tục lạc hậu, qua đó góp phần nâng 
cao nhận thức và đời sống đồng bào.  
 HỒ THÌN

Thừa Thiên - Huế - Nâng cao hiệu 
quả công tác tuyên truyền phổ 
biến, giáo dục pháp luật đến với 
đồng bào dân tộc thiểu số

Cán bộ Đồn Biên phòng Hồng Vân, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên truyền chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số.

PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG n Số 07 (07) Ngày 15/4/2022 25



Ủy ban nhân dân thành phố Hải 
Phòng đã ban hành Kế hoạch số 
71/KH-UBND, ngày 22/3/2021 

về việc thực hiện Quyết định số 1260/
QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình 
“Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa 
bàn thành phố.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch phấn 
đấu 100% giảng viên, giáo viên giảng dạy 
môn học Pháp luật trong các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng 
theo bộ chương trình, tài liệu của Chương 
trình. Phấn đấu 90-100% cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo bộ 
chương trình, giáo trình, tài liệu PBGDPL 
cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, 

viên chức, người lao động trong đơn vị. 
Phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán 
bộ quản lý, viên chức và người lao động 
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được 
tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy 
đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề 
nghiệp; 100% người học trong các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng 
học xong đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng được thông tin, phổ biến các 

HẢI PHÒNG: PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ 
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2022-2027

Thành phố Hải Phòng tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp 
uật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027. 

Nhân dân; Luật PBGDPL và các văn bản 
quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các 
quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ, của Bộ Công an về PBGDPL và các kế 
hoạch triển khai thi hành các đạo luật mới 
được Quốc hội thông qua, đặc biệt là các 
đạo luật liên quan trực tiếp đến công tác 
bảo đảm an ninh, trật tự và hoạt động của 
lực lượng Công an. Bên cạnh đó, nâng cao 

hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL 
thông qua các hoạt động thực thi công vụ, 
góp phần làm giảm tội phạm và các hành 
vi vi phạm pháp luật khác; nhân rộng các 
mô hình, hình thức PBGDPL đạt hiệu quả 

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 
luật (PBGDPL) trên các phương tiện 
thông tin đại chúng gắn với ứng 

dụng công nghệ thông tin. Xây dựng các 
chuyên mục và chương trình tuyên tuyền, 
PBGDPL trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử 
Công an tỉnh; biên soạn các tin, bài viết 
về tình hình triển khai công tác PBGDPL; 
sử dụng các trang mạng xã hội để tuyên 
truyền, PBGDPL, nâng cao hiệu quả 
PBGDPL phù hợp với yêu cầu của tình hình 
mới”. Đây là một trong các nhiệm vụ trọng 
tâm trong công tác PBGDPL năm 2022 của 
lực lượng Công an toàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 
năm 2022 theo Quyết định số 777/QĐ-
BCA-V03 ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Công an ban hành Kế hoạch công tác 
PBGDPL năm 2022 và Kế hoạch số 06/
KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện công 
tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022, Công an tỉnh Sóc Trăng đã ban hành 
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác 
PBGDPL năm 2022.  

Với mục đích thực hiện có hiệu quả 
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 ngày 09/12/2003 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, 

CÔNG AN TỈNH SÓC TRĂNG:

HÚ TRỌNG CÔNG TÁC 
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT NĂM 2022
HÙNG THẮNG-

Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng.

thiết thực; nâng cao tinh thần tự học tập, 
tìm hiểu pháp luật và năng lực áp dụng 
pháp luật của cán bộ, chiến sĩ.

Với những mục đích nói trên, Giám 
đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy Đảng 
và Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa 
phương tăng cường sự chỉ đạo trong công 
tác tuyên truyền, PBGDPL; đề cao trách 
nhiệm của người đứng đầu trong công 
tác PBGDPL; trách nhiệm của đội ngũ 
báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công 
tác tuyên truyền, PBGDPL ở Công an các 
đơn vị, địa phương. Tiếp tục đổi mới, đa 
dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên 
truyền, PBGDPL; nội dung tuyên truyền, 
phổ biến bám sát chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, quy định của Bộ Công an và cấp uỷ, 
chính quyền địa phương, phù hợp với 
từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và 
nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, 
bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng về 
cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin; huy động, sử dụng có hiệu quả 
các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công 
tác PBGDPL. Gắn công tác tuyên truyền, 
PBGDPL với xây dựng, thực hiện hiệu 
quả các cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám 
sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện 
dân chủ ở cơ sở; xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo 
phương châm hành động của toàn lực 
lượng Công an nhân dân năm 2022 là: 
“Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách 
nhiệm, hiệu quả”.v
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quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật 
nước sở tại. Phấn đấu 100% trường cao 
đẳng, trường trung cấp triển khai công 
tác tuyên truyền, PBGDPL theo chương 
trình giáo dục chính khóa kết hợp với hoạt 
động ngoại khóa, tham quan thực tế tại 
các cơ quan, đơn vị thi hành pháp luật, cơ 
quan tư pháp. Triển khai bộ chương trình, 
tài liệu tuyên truyền, PBGDPL theo từng 
nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội. Phấn 
đấu 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 
trong đó 100% trường cao đẳng, trường 
trung cấp phát huy hiệu quả hoạt động 
hiện có của thư viện điện tử, tủ sách điện 
tử và học liệu được số hóa.

Kế hoạch cũng đề ra một số nhiệm 
vụ và giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng 

và trách nhiệm của người đứng đầu cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp trong công 
tác tuyên truyền, PBGDPL; xây dựng 
chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên 
truyền, PBGDPL trong các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp; nâng cao năng lực đội 
ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL 
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 
đổi mới nội dung, phương pháp, hình 
thức tuyên truyền, PBGDPL trong các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hoàn thiện 
thể chế; huy động nguồn lực xã hội hóa 
thực hiện Chương trình; tăng cường 
công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh 
giá công tác PBGDPL.

UBND thành phố Hải Phòng giao 
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 
phương liên quan triển khai thực hiện Kế 

hoạch. Các sở, ngành, UBND các quận, 
huyện, cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc thực 
hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai, 
nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh 
về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để 
tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, 
chỉ đạo giải quyết. 

 LÊ ĐỨC UY

Một buổi học lý thuyết của sinh viên cơ sở giáo dục ở Yên Bái.

tập; xây dựng giáo trình, bài giảng theo 
hướng trực quan, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ 
tiếp thu và gắn liền với thực tiễn.

Tổ chức “Ngày pháp luật”; tổ chức các 
cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, phiên 
tòa giả định, cuộc thi Olympic luật cho 
người học; tổ chức cuộc thi báo cáo viên 
pháp luật giỏi. Lồng ghép công tác tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua 
các ngày hội, sinh hoạt văn hóa, nghệ 
thuật, thể thao phù hợp, thiết thực nhằm 
thu hút sự tham gia của người học, nhà 
giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 
động trong các cơ sở hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, 
các hoạt động tham quan, học tập thực tế 
về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; 
khuyến khích người học, nhà giáo, cán bộ 
quản lý, tuyên truyền viên, báo cáo viên 
pháp luật tham gia xây dựng các tiểu 
phẩm, phóng sự, câu chuyện giải quyết 
tình huống pháp luật mang ý nghĩa tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tuân 
thủ, chấp hành pháp luật liên quan đến 
việc học tập, giảng dạy, công việc của các 
nhóm đối tượng góp phần làm đa dạng, 
phong phú môi trường nghiên cứu, học 

tập trong các cơ sở hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp.

Xây dựng nhân rộng các mô hình 
điểm, có hiệu quả về phổ biến, giáo dục 
pháp luật; tùy điều kiện của địa phương, 
đơn vị và đối tượng cụ thể để tổ chức triển 
khai xây dựng các mô hình mới, áp dụng 
sáng tạo, linh hoạt ở cơ quan, đơn vị mình 
như: Thành lập các câu lạc bộ pháp luật, 
phòng chống ma túy, mại dâm; hòm thư 
tố giác tội phạm; đội xung kích phản ứng 
nhanh giữ gìn an ninh trật tự... nhằm làm 
tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật trong cộng đồng.

Giao nhiệm vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý 
cho một đơn vị thuộc cơ sở hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp để tư vấn, hỗ trợ pháp lý 
cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, gia 
đình người học về chính sách, quy định của 
pháp luật giáo dục nghề nghiệp.

Ký kết cơ chế phối hợp giữa trường 
cao đẳng, trường trung cấp với cơ quan 
tư pháp, cơ quan quản lý về giáo dục 
nghề nghiệp trên địa bàn để người học, 
nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người 
lao động được học tập, trải nghiệm thực 
tế, được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật.

Cũng theo Kế hoạch đề ra, giai đoạn 
2022-2027, Yên Bái đưa nhiệm vụ tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
vào kế hoạch năm học, khóa học (gồm 
chương trình sinh hoạt chính trị đầu khóa 
đối với khóa mới và chương trình sinh 
hoạt chính trị bổ sung đối với khoa đang 
học). Xác định việc hoàn thành nhiệm vụ 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
là một trong những tiêu chí đánh giá mức 
độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn 
vị và cá nhân trong cơ sở hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp...v

Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật về vai trò, 
tầm quan trọng của công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lợi 
ích của việc chấp hành pháp luật; tác 
động của chính sách, pháp luật; đổi mới 
và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục 
nghề nghiệp; vai trò của nguồn nhân lực 
chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề.

Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung 
nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp làm căn cứ chỉnh 
sửa, hoàn thiện các bộ chương trình, tài 
liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật trong các cơ sở hoạt động 
giáo dục nghề nghiệp.

Đặc biệt, đổi mới hình thức tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp theo hướng đa dạng, linh hoạt, 
sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả.

Cụ thể, đổi mới phương thức, hình 
thức giảng dạy môn học Pháp luật trình 
độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo 
hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ 
thông tin vào công tác giảng dạy, học 

YÊN BÁI:

ĂN CƯỜNG PHỔ BIẾN PHÁP 
LUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ 
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

M
A
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Ồ
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 -

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình 
“Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022-2027” của 
UBND tỉnh Yên Bái, tỉnh xác định đổi mới nội 
dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở 
hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
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UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp 
chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan rà 

soát các văn bản quy phạm pháp 
luật về biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn kịp thời tham mưu 
UBND tỉnh xử lý hoặc kiến nghị cấp 
có thẩm quyền xử lý những nội dung 
mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập 
hoặc không phù hợp với Nghị định 
120/2021/NĐ-CP. Hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị và địa phương phổ biến 
và đăng tải Nghị định 120/2021/NĐ-
CP trên website của đơn vị. Tổ chức 
tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong 
việc thực hiện pháp luật về biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho 
đội ngũ cán bộ, công chức trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh 
phổ biến, giáo dục pháp luật về biện 
pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn trong lực lượng Công 
an nhân dân. Hướng dẫn việc thu thập 
tài liệu, lập hồ sơ, tập huấn kỹ năng 
cho lực lượng Công an cấp xã trong 
việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo 
dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn. Trên cơ 
sở tài liệu hướng dẫn của Bộ Công an, 
xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng 

pháp luật về thi hành biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn. Hướng 
dẫn chuyên môn, kiểm tra nghiệp vụ 
áp dụng pháp luật về thi hành biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 
viên giám sát, chỉ đạo Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các cấp phối hợp thực hiện 
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn và biện pháp quản lý tại gia đình.

UBND các huyện, thị xã, thành 
phố tổ chức phổ biến và triển khai 
thi hành các nội dung của Nghị định 

120/2021/NĐ-CP đến đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
công an các xã, phường, thị trấn trên 
địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã nghiên 
cứu để tổ chức thi hành các quyết 
định áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn và quản lý tại gia 
đình. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 
các tổ chức xã hội phối hợp thực hiện 
hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giáo dục, 
quản lý người bị áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 
quản lý tại gia đình. Hướng dẫn, tập 
huấn, kiểm tra việc thực hiện áp dụng 
pháp luật về thi hành biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn.v

Cụ thể, công văn yêu cầu đăng tải, 
cập nhật toàn văn nội dung các văn 
bản luật được sửa đổi, hợp nhất 

thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý lên Cổng/
Trang thông tin điện tử và các hình thức 
thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động và Nhân dân dễ 
dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi 
có nhu cầu.

Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, 
phổ biến pháp luật; kịp thời quán triệt, tổ 
chức tập huấn về các nội dung được sửa 
đổi, bổ sung cho cán bộ, công chức trực 
tiếp triển khai thi hành văn bản luật; nội 
dung, hình thức phổ biến văn bản luật 
phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa 
bàn; bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện 
nhiệm vụ.

Đặc biệt, thực hiện Chiến lược phát 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-STP 
ngày 21/02/2022 về tổ chức các lớp 
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật cho các đối tượng đặc thù theo quy 
định tại Điều 17 Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL), vừa qua, Sở Tư pháp 
đã phối hợp với UBND 03 huyện (Sơn Hà, 

Ba Tơ, Trà Bồng) tổ chức 03 lớp tập huấn, 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đối 
tượng đặc thù.

 Tham dự tập huấn có hơn 500 đại biểu 
là đại diện lãnh đạo UBND, công chức phòng 
Tư pháp (cấp huyện); cấp xã: đại diện lãnh 

đạo cấp xã; công chức tư pháp - hộ tịch; địa 
chính; các phòng, ban, hội, đoàn thể cấp xã; 
Bí thư thôn; trưởng thôn, già làng, trưởng 
bản, người có uy tín; Ban công tác mặt trận 
thôn; trưởng các hội đoàn thể ở thôn; tuyên 
truyền viên pháp luật; tổ trưởng tổ hòa giải, 
hòa giải viên ở cơ sở.

BÌNH PHƯỚC

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 
GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

QUẢNG NGÃI: TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP 
LUẬT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HUYỆN DIÊN 
KHÁNH - 
KHÁNH HOÀ:

Bình Phước tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn năm 2022.

HẢI HOÀ -

UBND tỉnh Bình Phước 
đã có văn bản đề nghị 
Uỷ ban MTTQ Việt nam 
tỉnh và yêu cầu các sở 
ngành liên quan, UBND 
các huyện, thị xã, thành 
phố triển khai thực hiện 
Nghị định 120/2021/NĐ-
CP ngày 24/12/2021 của 
Chính phủ quy định chế 
độ áp dụng biện pháp xử 
lý hành chính giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn.

NGUYỄN BÍCH THỦ-

UBND huyện Diên 
Khánh đã ban hành 
Công văn số 862/UBND 
yêu cầu các cơ quan, 
ban, ngành huyện, 
UBND các xã, thị trấn 
thực hiện các nội dung 
tăng cường phổ biến 
các Luật, Nghị quyết 
mới được Quốc hội 
thông qua.

Quang cảnh lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
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ĐẠI ĐỒNG (Sở Tư pháp  
tỉnh Gia Lai)-

Ngày 28/3/2022 vừa qua, UBND 
tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch 
số 584/KH-UBND triển khai thực 
hiện “Quy định về xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” 
trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện kịp thời, 
đồng bộ, thống nhất, hiệu quả 
Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 
số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn 
thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; 
gắn trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, 
thực hiện quy định xã, phường, thị trấn 
(gọi chung là cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật với trách nhiệm quản lý nhà 
nước của UBND các cấp; phát huy vai trò 
của ngành Tư pháp trong quá trình tổ 
chức thực hiện...

Theo đó, quá trình tổ chức triển khai 
đảm bảo tính kịp thời, đúng nguyên tắc 
trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật; xác định trách nhiệm tổ chức 
thực hiện với nội dung công việc, tiến độ, 
sản phẩm cụ thể; nội dung thực hiện tập 
trung vào các hoạt động: Lãnh đạo, chỉ 
đạo, hướng dẫn; quán triệt, phổ biến, 
truyền thông; tổ chức triển khai các quy 

định, nhiệm vụ về đánh giá, công nhận 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực 
hiện chỉ đạo điểm, hỗ trợ xây dựng, triển 
khai mô hình cấp xã; kiểm tra việc thực 
hiện quy định cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện, tổ 
chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng; 
bảo đảm nguồn lực và kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ.

Kế hoạch đã xác định cụ thể trách 
nhiệm trong công tác: Lãnh đạo, chỉ 
đạo, hướng dẫn việc triển khai chấm 
điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xác định 
rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong trường hợp cấp xã chưa đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc việc đánh 
giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật không đúng quy định pháp 
luật. Công tác tổng hợp, báo cáo kết quả 
đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các giải 
pháp bảo đảm tính thực chất, nâng cao 
hiệu quả công tác đánh giá, công nhận 
của địa phương phải đúng thời gian, thời 
hạn quy định.

 Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở 
Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư 
pháp - Hộ tịch làm đầu mối tham mưu, 
giúp UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp chỉ 
đạo, hướng dẫn, thực hiện, theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định 
về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 
các nhiệm vụ, trách nhiệm được giao tại 
Kế hoạch này tại địa phương.v

PHỔ BIẾN CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT MỚI 
ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA

Gia Lai - Ban hành Kế hoạch 
triển khai thực hiện “quy 
định về xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật” trên địa bàn tỉnh

triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; 
Chương trình về phòng chống bạo lực 
gia đình trong tình hình mới đến năm 
2025; Chương trình giáo dục đạo đức, lối 
sống trong gia đình đến năm 2030; tăng 
cường PBGDPL về trẻ em, hôn nhân và 
gia đình, xử lý vi phạm hành chính, hình 
sự với hình thức phù hợp, trong đó tập 
trung các hoạt động PBGDPL tại cơ sở, tới 
từng gia đình như: Đối thoại, giải đáp, tư 
vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hệ thống 
truyền thanh cơ sở và các hình thức phổ 
biến giáo dục pháp luật trực quan; trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, 
Cổng/Trang Thông tin điện tử, mạng 
xã hội… để nâng cao nhận thức, ngăn 
chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm 
pháp luật đối với trẻ em; phát huy vai trò 

của các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân 
dân trong việc theo dõi, phát hiện các vụ 
việc vi phạm.

Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực 
cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trong 
việc phòng, chống bạo lực gia đình; tăng 
cường kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ 
sở liên quan đến gia đình.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác 
PBGDPL trong năm 2022, trong đó nội 
dung PBGDPL tập trung vào các quy định 
của pháp luật về phòng, chống tội phạm 
và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê 
tín dị đoan, hủ tục, đánh bạc…); phòng, 
chống tham nhũng; trật tự, an toàn giao 
thông và xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực an toàn giao thông; phòng 
cháy, chữa cháy; cư trú, xuất nhập cảnh; 

phòng, chống và xử lý nghiêm hành vi 
mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công 
cụ hỗ trợ, quản lý vật liệu nổ và công 
cụ hỗ trợ; sản xuất, tiêu thụ hàng giả, 
hàng nhái, hàng kém chất lượng; phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại; an 
toàn, vệ sinh thực phẩm; các hoạt động 
lễ hội…

Hình thức PBGDPL được lựa chọn phù 
hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn 
bảo đảm thiết thực, nhất là đồng bào dân 
tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn. Phát huy vai trò của các phương 
tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới 
loa truyền thanh cơ sở, PBGDPL trực quan; 
lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ 
hội, hòa giải ở cơ sở.v

Để việc tuyên truyền đảm bảo trọng 
tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu 
và tình hình thực tế tại các địa phương, 
Sở Tư pháp đã lựa chọn tập huấn một số 
nội dung pháp luật như: Pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về 
bảo vệ môi trường; pháp luật về trật tự 
an toàn giao thông đường bộ; pháp luật 
về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận 
huyết thống; pháp luật về giải quyết 
tranh chấp dân sự, tranh chấp đất đai; 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Đồng 

thời với việc tuyên truyền, phổ biến, 
báo cáo viên pháp luật đã dành nhiều 
thời gian để trao đổi, tư vấn, giải đáp 
những câu hỏi, khúc mắc của đại biểu 
về các nội dung pháp luật liên quan, 
qua đó các đại biểu đã được bồi dưỡng, 
trang bị thêm một số kiến thức pháp 
luật mới, quan trọng.

Việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật đợt này nhằm 
tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho 
đối tượng đặc thù, người dân ở vùng 

dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện 
kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên 
địa bàn tỉnh. Qua đó nâng cao năng lực 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội 
ngũ tuyên truyền viên, những người làm 
công tác PBGDPL ở miền núi, vùng sâu, 
vùng xa; tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ kiến 
thức pháp luật cho già làng, trưởng bản, 
người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

 TƯỜNG VIỄN

Quang cảnh buổi tập huấn.

Trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai.
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Đề án được xác định là một trong 
những “cú hích” quan trọng để 
hoạt động truyền thông chính 

sách có tác động lớn đến xã hội được thực 
hiện từ sớm, từ xa, ngay từ khi lập đề nghị 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL), bảo đảm đồng bộ, bài bản, 
hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng 
chính sách, thể chế, tạo đồng thuận xã 
hội cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo 
pháp luật của người dân, doanh nghiệp, 
đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của 
đất nước.

CÁC DỰ THẢO CHÍNH 
SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN 
ĐẾN XÃ HỘI CẦN ĐƯỢC 
TRUYỀN THÔNG.

Theo Đề án, truyền thông chính sách 
có tác động lớn đến xã hội trong quá trình 
xây dựng VBQPPL (dự thảo chính sách) là 
hoạt động do các cơ quan, đơn vị, cá nhân 
chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với 
các cơ quan thông tin, báo chí và các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực 
hiện. Đề án được triển khai thực hiện 
trong phạm vi cả nước, áp dụng đối với 
các dự thảo chính sách đáp ứng 4 tiêu chí: 
(i) Là các chính sách được ban hành trong 
các VBQPPL mà Luật Ban hành VBQPPL 
quy định phải lập đề nghị xây dựng 
VBQPPL trước khi tiến hành soạn thảo, 
trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước 
theo quy định của pháp luật; (ii) Tác động 
trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm 
dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ 
chức, doanh nghiệp; (iii) Được xác định là 
những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã 
hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác 
nhau về nội dung dự thảo chính sách; (iv) 
Chính sách có tác động trên phạm vi cả 
nước hoặc trên phạm vi toàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương.

Thời điểm truyền thông dự thảo chính 
sách được thực hiện ngay từ khi cơ quan 
chủ trì soạn thảo VBQPPL lấy ý kiến đối với 
đề nghị xây dựng VBQPPL theo quy định 
của Luật Ban hành VBQPPL.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG 
CHÍNH SÁCH CÓ TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY 
DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2022-2027”

Phát huy vai trò chủ động của cơ 
quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo 
VBQPPL trong tổ chức truyền thông dự 
thảo chính sách

Đề án quy định rõ trách nhiệm chủ 
động của các cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ 
trì soạn thảo VBQPPL trong tổ chức thực 
hiện truyền thông dự thảo chính sách. 
Theo đó, trên cơ sở quy định của Quyết 
định này và chương trình/kế hoạch xây 
dựng dự án, dự thảo VBQPPL của Quốc 
hội, Chính phủ, địa phương, cơ quan chủ 
trì soạn thảo VBQPPL căn cứ nội dung, 
tính chất dự thảo chính sách và yêu cầu 
thực tiễn chủ động, kịp thời xây dựng 

Kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo 
chính sách hàng năm; phối hợp với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền bảo đảm 
các biện pháp an ninh, an toàn thông tin 
trong quá trình thực hiện truyền thông dự 
thảo chính sách; tổ chức tiếp nhận, xử lý 
thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã 
hội để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự 
thảo VBQPPL.

Đối với dự thảo chính sách do đại biểu 
Quốc hội đề nghị xây dựng và soạn thảo 
theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL, 
đề nghị đại biểu Quốc hội chủ động phối 
hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, cơ 
quan, tổ chức liên quan thực hiện truyền 

thông phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tăng cường công tác chỉ đạo, theo 
dõi của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật trung ương, cấp tỉnh trong 
truyền thông dự thảo chính sách

Theo Đề án, ở trung ương, hàng 
năm, căn cứ chương trình xây dựng 
VBQPPL của Quốc hội, Chính phủ và 
yêu cầu thực tiễn, Hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
trung ương chỉ đạo, theo dõi việc thực 
hiện truyền thông về dự thảo chính sách 
thuộc phạm vi Đề án. Ở địa phương, hàng 
năm, căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung 
ương; chương trình/kế hoạch xây dựng 
VBQPPL của địa phương và yêu cầu thực 
tiễn, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh 
chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện truyền 
thông về dự thảo chính sách thuộc phạm 
vi Đề án tại địa phương mình.

NỘI DUNG TRUYỀN 
THÔNG DỰ THẢO CHÍNH 
SÁCH NGẮN GỌN, DỄ 
HIỂU, SINH ĐỘNG

Để hoạt động truyền thông dự thảo 
chính sách đạt hiệu quả, cơ quan chủ trì 
soạn thảo VBQPPL xây dựng tài liệu, nội 
dung truyền thông dự thảo chính sách 
bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình 
thức phong phú, sinh động. Nội dung 
truyền thông dự thảo chính sách gồm các 
vấn đề chủ yếu là: Sự cần thiết ban hành 
chính sách; mục đích, quan điểm xây 
dựng chính sách; phạm vi điều chỉnh, đối 
tượng áp dụng của chính sách; nội dung 
cơ bản của chính sách; nội dung mới hoặc 
sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ so với 
quy định hiện hành về quyền, lợi ích hợp 
pháp và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, 
doanh nghiệp, chú trọng các vấn đề khó, 
có nhiều ý kiến khác nhau; các nội dung 
khác cần thông tin rộng rãi đến người 
dân, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội 
(nếu có).

ĐA DẠNG CÁC HÌNH 
THỨC TRUYỀN THÔNG 
DỰ THẢO CHÍNH SÁCH

Đề án xác định các nhóm hình thức 
truyền thông dự thảo chính sách như:  
Xây dựng các chuyên mục, chiến dịch 
truyền thông, đưa tin vào khung giờ thu 
hút khán, thính giả để truyền thông về 
dự thảo chính sách trên các phương tiện 
thông tin đại chúng; xây dựng, đăng tải 
tài liệu truyền thông phù hợp với từng đối 
tượng, địa bàn; tổ chức các hội nghị, tọa 
đàm, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại trực 
tiếp, trực tuyến, họp báo; thông qua hệ 
thống loa truyền thanh cơ sở, niêm yết tại 
bảng tin, màn hình tại khu dân cư, lồng 
ghép trong các loại hình văn hóa cơ sở; 
thực hiện việc tích hợp, chia sẻ để đăng tải 
thông tin nội dung dự thảo chính sách, Kế 
hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính 
sách hàng năm trên Cổng Thông tin điện 
tử PBGDPL quốc gia, các ứng dụng phần 
mềm về PBGDPL, bảo đảm thống nhất, 
liên thông, cập nhật, tăng cường tương 
tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp; 
tổ chức truyền thông thông qua các ứng 
dụng mạng xã hội và hình thức truyền 
thông phù hợp khác.

Ngoài ra, Đề án cũng xác định một số 
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu khác như: 
Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của 
các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của 
công tác truyền thông dự thảo chính sách; 
hoàn thiện chính sách, thể chế về công tác 
truyền thông dự thảo chính sách; nâng 
cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện 
truyền thông dự thảo chính sách; huy 
động nguồn lực xã hội tham gia công tác 
truyền thông dự thảo chính sách.

Bên cạnh trách nhiệm của các cơ 
quan chủ trì soạn thảo VBQPPL, Đề án 
cũng quy định trách nhiệm cụ thể của các 
bộ, cơ quan, tổ chức liên quan như: Bộ Tư 
pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Ngoại giao, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật 
gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng 
nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ của Đề án.v

Ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính 
phủ đã ký Quyết định số 407/QĐ-TTg 
phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông 
chính sách có tác động lớn đến xã hội 
trong quá trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT -
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