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Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 
XIV diễn ra trong bối cảnh 
đất nước có nhiều thuận 

lợi, khó khăn đan xen, đặc biệt 
là những thách thức ngày càng 
lớn, biến đổi khí hậu ngày càng 
phức tạp, khó lường, nhất là tình 
trạng lũ lụt gây hậu quả nghiêm 
trọng tại các tỉnh miền Trung 
ngay trước thời điểm khai mạc 
kỳ họp. Kỳ họp này, Quốc hội đã 
quyết định nhiều vấn đề quan 
trọng, có ý nghĩa lớn đối với sự 
phát triển của đất nước về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
dự toán ngân sách nhà nước và 
phân bổ ngân sách trung ương 
năm 2017; các Nghị quyết kế 
hoạch 5 năm giai đoạn 2016-
2020 về cơ cấu lại nền kinh tế, 
kế hoạch tài chính và kế hoạch 
đầu tư công trung hạn. Đây là 
lần đầu tiên Quốc hội quyết 
định một hệ thống các kế hoạch 
trung hạn, mang tính tổng thể 
về phát triển kinh tế-xã hội có sự 
gắn kết chặt chẽ cả trong ngắn 
và dài hạn. 

>>  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

CỦA KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XIV
>>   CAO ĐÌNH THƯỞNG
       Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ

Tại kỳ họp này, Quốc hội 
đã xem xét, thông qua 3 luật, 11 
nghị quyết, cho ý kiến về 14 dự án 
luật khác. Trên cơ sở cân nhắc kỹ, 
Quốc hội quyết định chưa thông 
qua tại kỳ họp này đối với dự án 
Luật về hội; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Bộ luật hình sự 
số 100/2015/QH13 để tiếp tục 
hoàn thiện, bảo đảm chất lượng 
và tính khả thi. Quốc hội đã dành 
thời gian xem xét các báo cáo về 
công tác của Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện trưởng 
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Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
các báo cáo của Chính phủ về 
công tác phòng ngừa, chống 
tội phạm và vi phạm pháp luật, 
công tác thi hành án, công tác 
phòng, chống tham nhũng; tiến 
hành giám sát tối cao chuyên 
đề “Việc thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới (giai đoạn 2010-
2015) gắn với tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp”; tiến hành phiên 
chất vấn và trả lời chất vấn đầu 
tiên của Quốc hội khóa XIV với 
nhiều đổi mới về cách thức tiến 
hành trong bầu không khí sôi 
nổi, dân chủ, thẳng thắn với tinh 
thần xây dựng, cầu thị vì sự phát 
triển bền vững của đất nước đã 
để lại ấn tượng sâu sắc, có sức lan 
tỏa tới cử tri cả nước. 

Nhìn lại kết quả thành công 
của kỳ họp, mỗi đại biểu Quốc hội 
trong Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ 
đã hoàn thành tốt vai trò là người 
đại diện cho ý chí, nguyện vọng 
của cử tri vùng đất Tổ và nhân 
dân cả nước, góp phần để hoạt 
động của Quốc hội ngày càng 
thiết thực, hiệu quả xứng đáng là 
cơ quan quyền lực nhà nước cao 
nhất của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Để chuẩn bị 
cho kỳ họp thứ 2, các vị đại biểu 
Quốc hội trong Đoàn đã tiến 
hành tiếp xúc cử tri để lắng nghe 
ý kiến, tâm tư nguyện vọng của 
cử tri gửi tới Đảng, Chính Phủ, 
Quốc hội; lấy ý kiến của các tổ 
chức, cá nhân vào các dự thảo 
luật thông qua và cho ý kiến tại 
kỳ họp; làm việc với một số sở, 
ngành để nắm bắt việc thực hiện 
nhiệm vụ… Mặt khác, lãnh đạo 
Đoàn ĐBQH tỉnh đã phân công 

nhiệm vụ đối với từng đại biểu, 
chuẩn bị các nội dung theo yêu 
cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, 
chu đáo, các vị ĐBQH tỉnh Phú 
Thọ đã tham gia tích cực vào các 
nội dung của kỳ họp góp phần 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
của kỳ họp.

Thành công của kỳ họp 
lần này đó là việc Quốc hội đổi 
mới nội dung, hình thức chất 
vấn, tạo nên bầu không khí 
tranh luận sôi nổi và chất lượng 
so với những kỳ họp trước. Sự 
tranh luận sôi nổi giữa đại biểu 
Quốc hội và thành viên Chính 
phủ đã làm rõ vấn đề đại biểu, 
cử tri quan tâm, giúp các trưởng 
ngành phải nhìn nhận đầy đủ 
về trách nhiệm của mình; đây là 
bước đổi mới để chuyển từ Quốc 
hội tham luận sang Quốc hội 
thảo luận, tranh luận. Tại kỳ họp, 
Quốc hội đã chọn nhóm vấn 
đề để chất vấn chứ không phải 
chọn cá nhân của một thành 
viên của Chính phủ; việc chọn 
nhóm vấn đề này đã nêu được 
sự liên quan giữa các Bộ, ngành 
với nhau. Bên cạnh đó, việc tranh 
luận trực tiếp tại phiên chất vấn 
giúp cho việc chất vấn, tranh 
luận đi đến cùng của vấn đề và 
việc chất vấn làm cho các thành 
viên Chính phủ không né tránh 
được trách nhiệm. Đóng góp 
vào nội dung chất vấn, Đoàn 
ĐBQH tỉnh đã trực tiếp chất vấn 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; gửi câu 
hỏi đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. Qua hoạt động 
chất vấn cho thấy, những nhóm 

vấn đề được Quốc hội lựa chọn 
là xác đáng, phù hợp với thực 
tế, được cử tri, dư luận xã hội cả 
nước quan tâm và đánh giá cao. 
Các đại biểu Quốc hội đã thể 
hiện tinh thần làm việc nghiêm 
túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, 
bám sát nhóm vấn đề; đặc biệt 
là tăng tính tranh luận để làm rõ 
thêm; thẳng thắn chỉ ra những 
hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm 
rõ trách nhiệm và có giải pháp 
khắc phục trong lĩnh vực công 
thương, tài nguyên, môi trường, 
giáo dục và đào tạo, nội vụ. Các 
vị Bộ trưởng lần đầu trả lời chất 
vấn đã nắm bắt yêu cầu; trả lời 
thẳng vào vấn đề được hỏi, giải 
trình làm rõ nhiều vấn đề đại 
biểu nêu, đưa ra giải pháp và 
hướng khắc phục những hạn 
chế, bất cập. Đặc biệt, Thủ tướng 
Chính phủ đã dành thời gian trả 
lời trực tiếp các câu hỏi của các 
vị đại biểu Quốc hội, đồng thời 
giải trình làm rõ những vấn đề 
thuộc trách nhiệm điều hành 
chung của Chính phủ. Quốc hội 
nghiêm khắc phê phán trước 
Quốc hội và cử tri cả nước đối với 
ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng 
Bộ công thương nhiệm kỳ 2011-
2016 do đã có những vi phạm về 
công tác cán bộ trong thời gian 
đảm nhiệm chức vụ nêu trên, 
gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh 
hưởng xấu đến uy tín của Đảng, 
Nhà nước, Bộ công thương, dư 
luận bức xúc trong xã hội.

Dấu ấn tiếp theo tại kỳ họp, 
Quốc hội thảo luận về Kế hoạch 
tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 
2016-2020; Kết quả thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2016, kế hoạch phát triển 
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kinh tế - xã hội năm 2017. Tham 
gia phiên thảo luận, các đại biểu 
đã làm rõ những tồn tại, yếu kém 
nội tại của nền kinh tế, nguyên 
nhân của những tồn tại, yếu 
kém và đưa ra các giải pháp. Vấn 
đề nổi lên trong phiên thảo luận 
về tình hình kinh tế - xã hội đó là 
việc quy hoạch phát triển vùng; 
vấn đề ô nhiễm môi trường; bất 
cập của cơ chế chính sách... Đề 
cập đến nội dung này, Lãnh đạo 
Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã có 
phát biểu được Quốc hội, cử tri 
ghi nhận và đánh giá cao. Đối 
với quy hoạch phát triển vùng, 
Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng Nhà 
nước phải là chủ thể thực hiện 
quy hoạch tổng thể trên phạm 
vi cả nước, không nên để mỗi 
địa phương, mỗi tỉnh tự quy 
hoạch; việc quy hoạch và quy 
hoạch đầu tư cần có sự cân nhắc 
hết sức thận trọng phù hợp với 
từng vùng, tạo động lực thúc 
đẩy phát triển nền kinh tế. Việc 
cổ phần hóa doanh nghiệp cần 
có tính toán và sớm, ưu tiên thực 
hiện chuyển đổi doanh nghiệp 
nhà nước hoạt động kém hiệu 
quả gây lãng phí nguồn lực 
quốc gia, nâng cao hiệu quả 
cạnh tranh của doanh nghiệp, 
của nền kinh tế, không nên 
cổ phần hóa ngay các doanh 
nghiệp nhà nước đang sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả tạo 
nguồn thu ngân sách, ổn định 
tình hình thị trường. Về các nút 
thắt do cơ chế chính sách, quy 
định của pháp luật gây cản trở, 
khó khăn cần sớm được sửa đổi 
phù hợp để tạo điều kiện thúc 
đẩy đầu tư, kêu gọi đầu tư. Đối 
với vấn đề ô nhiễm môi trường, 

dẫn chứng từ hoạt động vận 
chuyển, xử lý chất thải nguy hại 
của Công ty TNHH Môi trường 
Phú Hà - huyện Phù Ninh, Đoàn 
ĐBQH tỉnh Phú Thọ đề nghị việc 
xử lý chất thải nên theo nguyên 
tắc “chất thải của địa phương 
nào thì xử lý tại địa phương ấy” 
trừ trường hợp thật đặc biệt. Đối 
với việc triển khai dự án theo 
hình thức BOT, một trong những 
vấn đề có tính nguyên tắc trong 
quy hoạch, phê duyệt BOT (nhất 
là các dự án BOT giao thông) là 
để người dân và doanh nghiệp 
có quyền được lựa chọn (hoặc là 
đường BOT hoặc là đường song 
hành truyền thống), bởi không 
có sự lựa chọn sẽ dễ tạo ra sự 
không đồng thuận của người 
dân và doanh nghiệp, dẫn đến 
những phản ứng tiêu cực, thậm 
chí vi phạm pháp luật của một 
bộ phận người dân. 

Dấu ấn của kỳ họp Quốc 
hội vừa qua không thể không đề 
cập đến việc Quốc hội thông qua 
Nghị quyết dừng thực hiện Chủ 
trương đầu tư Dự án điện hạt 
nhân Ninh Thuận. Tại kỳ họp thứ 
6, Quốc hội khóa XII đã thông qua 
Nghị quyết số 41/2009/QH12 
ngày 25/11/2009 về chủ trương 
đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh 
Thuận. Dự án đã triển khai được 
một số công việc liên quan đến 
xây dựng cơ sở hạ tầng, giải 
phóng mặt bằng, di dân tái định 
cư… Tuy nhiên, từ thời điểm đó 
đến nay, tình hình trong nước và 
quốc tế có nhiều thay đổi về điều 
kiện kinh tế - xã hội và trình độ 
khoa học - công nghệ của Việt 
Nam hiện nay chưa phù hợp để 
phát triển điện hạt nhân; hiệu 

quả kinh tế của Dự án không 
còn bảo đảm, giá thành điện 
sản xuất bằng điện hạt nhân cao 
hơn giá thành sản xuất từ năng 
lượng khác. Mặt khác, nước ta 
đang cần nguồn vốn lớn để đầu 
tư phát triển các dự án cơ sở hạ 
tầng đồng bộ, hiện đại để tạo 
động lực cho phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước, cũng như 
nguồn vốn để giải quyết các vấn 
đề do biến đổi khí hậu gây ra… 
nên Quốc hội đã chấp thuận đề 
nghị của Chính phủ dừng thực 
hiện Dự án này. 

Với nỗ lực và tinh thần 
trách nhiệm cao của các vị đại 
biểu Quốc hội, Kỳ họp thứ 2, 
Quốc hội khóa XIV đã tạo nhiều 
dấu ấn với cử tri bởi tính tranh 
luận mạnh mẽ, góp phần giúp 
các phiên họp sôi nổi, dân chủ 
và tập trung. Kết quả kỳ họp đã 
thể hiện sự lãnh đạo sát sao, kịp 
thời của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, Đảng đoàn Quốc hội và sự 
phối hợp chặt chẽ của toàn hệ 
thống chính trị; sự chuẩn bị chu 
đáo, kỹ lưỡng, tinh thần làm việc 
tận tụy, khẩn trương của các cơ 
quan của Quốc hội và các cơ 
quan hữu quan; sự tham gia tích 
cực, chủ động, đóng góp ý kiến 
tâm huyết của các vị đại biểu 
Quốc hội, đặc biệt là sự bắt nhịp 
nhanh, hăng hái, thẳng thắn của 
đại biểu Quốc hội mới tham gia 
Quốc hội lần đầu trong các hoạt 
động của Quốc hội; sự tham gia, 
đưa tin kịp thời, chính xác của 
các cơ quan thông tấn, báo chí 
và đặc biệt là sự theo dõi, giám 
sát, chia sẻ và đồng tình của cử 
tri, nhân dân cả nước./.
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Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội 
đã xác định 8 phương 

hướng cơ bản về phát triển kinh 
tế-xã hội, văn hóa, quốc phòng 
an ninh, đối ngoại, xây dựng 
Đảng, xây dựng nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa  của 
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân 
dân. Cụ thể hóa Cương lĩnh, các 
văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII đã 
đề ra nhiều nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-
2020, trong đó có các nhiệm 
vụ liên quan trực tiếp đến chức 
năng, nhiệm vụ của ngành Tư 
pháp, thể hiện ở 3 nhóm nhiệm 
vụ chính là: Nhóm nhiệm vụ về 
xây dựng và hoàn thiện thể chế 
trên mọi mặt của đời sống kinh 
tế - xã hội, gồm thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa; thể chế đổi mới căn 
bản và toàn diện giáo dục, đào 
tạo, phát triển khoa học công 
nghệ, văn hóa, con người, thực 
hiện tiến bộ, công bằng xã hội 
vv, đối với tỉnh Phú Thọ là thể 
chế phục vụ 4 khâu đột phá về 
huy động nguồn lực đầu tư kết 
cấu hạ tầng kinh tế-xã hội then 
chốt, phát triển nguồn nhân lực, 
phát triển du lịch và cải cách 
hành chính. Nhóm nhiệm vụ thứ 
2 là tham gia xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân 

dân, tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa, “đẩy mạnh thực hiện 
Chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước”, “tiếp tục 
đẩy mạnh việc thực hiện Chiến 
lược cải cách tư pháp”, “đẩy mạnh 
việc hoàn thiện pháp luật gắn với 
tổ chức thi hành pháp luật”, “nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của luật sư, bổ trợ tư pháp”. 
Nhóm nhiệm vụ thứ 3 là tổ chức 
quản lý, thực hiện tốt công tác 
phổ biến pháp luật, phát huy tốt 
nhất vai trò trách nhiệm, nguồn 
lực của mỗi giới, nhóm, tầng 
lớp trong  thực hiện chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước. Các nhiệm vụ trên 
đã định vị công tác tư pháp trong 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước, địa phương. 

Nhìn lại công tác tư pháp 
năm 2016 và điểm những nét 
chính trong công tác tư pháp giai 
đoạn vừa qua, có thể khẳng định, 

Ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã 
tích cực tham mưu Ủy ban nhân 
dân tỉnh triển khai toàn diện mọi 
mặt công tác theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao, bám sát các 
Nghị quyết của Đảng, văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan 
và chỉ đạo điều hành của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
Tư pháp. Đa số các chỉ tiêu công 
tác tư pháp chủ yếu hàng năm 
đều đạt và vượt mức đề ra trong 
Chương trình triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
công tác tư pháp và cao hơn so 
với cùng kỳ năm trước, trong 
đó, riêng năm 2016, ngành Tư 
pháp đã trực tiếp soạn thảo trình 
UBND tỉnh ban hành 7 văn bản 
QPPL, chiếm 16% tổng số văn 
bản QPPL của tỉnh, hoàn thiện về 
cơ bản thể chế lĩnh vực tư pháp 
ở địa phương. Công tác kiểm tra 
theo dõi thi hành pháp luật, kiểm 
tra hoạt động kiểm soát thủ tục 

TỰ THÂN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TƯ PHÁP, GÓP PHẦN 
THỰC HIỆN TỐT 4 KHÂU ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH 

PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2016-2020
>> NGUYỄN BÁ TUẤN 
       Giám đốc Sở Tư pháp
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hành chính và thanh tra, kiểm 
tra các lĩnh vực công tác tư pháp 
khác được triển khai ngày càng 
sâu, rộng. Công tác xây dựng 
ngành đã khảo sát, đánh giá đầy 
đủ về thực trạng, tình hình biến 
động trong cả giai đoạn 2011-
2015 để có những bước đi, việc 
làm cụ thể như tăng cường điều 
động, chuyển đổi vị trí công tác; 
thu hút nguồn nhân lực có chất 
lượng cao; xây dựng Đề án sắp 
xếp, kiện toàn, chuẩn hóa đội 
ngũ công chức Tư pháp từ tỉnh 
đến cơ sở. Cơ sở vật chất, trang 
thiết bị làm việc của ngành nhận 
được sự quan tâm của Tỉnh ủy, 
Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua 
việc phê duyệt 02 dự án về “Cải 
tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở 
làm việc Sở Tư pháp” và “Đầu tư 
hệ thống ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác quản lý 
và đăng ký hộ tịch trên địa bàn 
tỉnh”. Công tác tuyên truyền phổ 
biến pháp luật năm 2016 được 
thực hiện tốt và ghi dấu ấn bằng 
những điểm sáng qua đợt cao 
điểm tuyên truyền pháp luật về 
bầu cử, tổ chức Ngày Pháp luật, 
tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi... 
Việc tham mưu triển khai các 
chủ trương, chính sách, văn bản 
pháp luật mới như Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, Luật 
Hộ tịch, Luật Ban hành văn bản 
QPPL …khá chủ động, tích cực. 
Đội ngũ người làm công tác bổ 
trợ tư pháp tăng cả về số lượng 
và chất lượng. Hoạt động trong 
các lĩnh vực đấu giá tài sản, công 
chứng, chứng thực, luật sư, trợ 
giúp pháp lý, đăng ký giao dịch 
bảo đảm có nhiều khởi sắc so 
với năm 2015, trong đó, giá trị tài 
sản đã đấu giá tăng gấp 4 lần với 
hơn 1.118 tỷ đồng, đóng góp 1 
phần thu lớn cho ngân sách tỉnh 

Phú Thọ, lệ phí và thù lao công 
chứng thu tăng 2,5 lần; số việc 
các tổ chức giám định tư pháp 
thực hiện tăng 16,7%; đăng ký 
giao dịch bảo đảm tăng 21,5%; 
số việc tham gia tố tụng của trợ 
giúp viên pháp lý tăng gấp 2 lần. 

Tuy nhiên, công tác tư pháp 
trên địa bàn tỉnh cũng còn những 
việc chưa hoàn thành đúng tiến 
độ, chất lượng, mục tiêu, yêu cầu 
đề ra. Nguyên nhân do phương 
pháp, cách thức triển khai một 
số việc chưa linh hoạt, sáng tạo; 
chỉ đạo, điều hành đôi khi thiếu 
sâu sát, cụ thể hoặc nể nang, 
thiếu kiên quyết; chưa đánh giá 
hết tác động, khó khăn, vướng 
mắc trong việc triển khai một số 
nhiệm vụ để chủ động ứng phó 
với những vấn đề phát sinh đột 
xuất, phức tạp; còn biểu hiện ỷ 
lại, trông chờ sự chỉ đạo của cấp 
trên hoặc đổ lỗi cho các vướng 
mắc, bất cập về cơ chế, chính 
sách mà chưa nhận thức đầy đủ 
trách nhiệm chủ quan; công tác 
phối hợp với các cơ quan, tổ chức 
liên quan có lúc chưa thực sự 
nhịp nhàng, chặt chẽ; chế độ tự 
kiểm tra của lãnh đạo một số cơ 
quan, đơn vị chưa thường xuyên, 
liên tục. Xác định nhiệm vụ trọng 
tâm ở một số đơn vị còn dàn trải, 
không có thứ tự ưu tiên hợp lý 
để gắn liền với ưu tiên cân đối, 
phân bổ nguồn lực; đánh đồng 
việc thường xuyên với việc trọng 
tâm; chủ đề công tác năm và nội 
dung đột phá thường không 
được xác định rõ; có chương 
trình công tác trọng tâm nhưng 
không định rõ trọng tâm cho 
từng cấp. Đáng chú ý là đội ngũ 
công chức Tư pháp còn thiếu so 
với yêu cầu vị trí việc làm, 20,4% 
công chức Tư pháp – hộ tịch cấp 
xã và 16,7% công chức Phòng Tư 
pháp chưa đáp ứng tiêu chuẩn 
chức danh về chuyên ngành đào 

tạo; sắp xếp, bố trí biên chế công 
chức tư pháp giữa các huyện, 
thành, thị trong tỉnh chưa đảm 
bảo tính thống nhất,  khoa học. 
Nhiều huyện thực hiện chưa 
đúng thứ tự ưu tiên bố trí tăng 
thêm cho các chức danh chuyên 
môn cấp xã; còn hiện tượng các 
xã, phường, thị trấn loại 1, loại 
2 chỉ được bố trí 01 công chức 
Tư pháp – hộ tịch trong khi một 
số xã loại 3 được bố trí 02 công 
chức; Phòng Tư pháp huyện loại 
III được bố trí biên chế nhiều hơn 
Phòng Tư pháp huyện loại II. Sở 
Tư pháp, Phòng Tư pháp, công 
chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã 
được giao thêm nhiều nhiệm vụ 
mới nhưng biên chế không được 
tăng thêm; tổng biên chế của các 
Phòng Tư pháp trên địa bàn tỉnh 
so với năm 2011 còn biến động 
giảm 06 người. Một số Phòng 
Tư pháp thuộc các huyện Đoan 
Hùng, Lâm Thao, Thanh Sơn, 
Thanh Ba, Yên Lập chỉ có 1 hoặc 2 
biên chế; bình quân biên chế của 
các Phòng Tư pháp trên toàn tỉnh 
là 2,77 người/Phòng. Đây là vấn 
đề tồn tại nhiều năm đồng thời 
cũng là nguyên nhân cơ bản ảnh 
hưởng đến chất lượng, hiệu quả 
công tác tư pháp.

Trong hoàn cảnh mới, để 
ngành Tư pháp và công tác tư 
pháp tỉnh Phú Thọ phát huy hơn 
nữa những thành quả đã đạt 
được, đồng hành cùng các cấp, 
các ngành thực hiện thắng lợi 
4 khâu đột phá trong phát triển 
kinh tế-xã hội của tỉnh góp phần 
hiện thực hóa mục tiêu xây dựng 
Phú Thọ trở thành một trong 
những tỉnh phát triển hàng đầu 
của vùng Trung du và miền núi 
Bắc Bộ, toàn ngành cần tập trung 
thực hiện tốt các nhiệm vụ và 
giải pháp cơ bản sau đây:

Trước hết, mỗi tập thể nhỏ 
và công chức, viên chức phải 
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nêu cao tinh thần tự giác, quyết 
liệt hành động trên cơ sở quán 
triệt phương châm tự thân đổi 
mới, lấy hiệu quả công việc để 
khẳng định vai trò, vị trí quan 
trọng của mình trong bộ máy 
hành chính các cấp; phải khắc 
phục triệt để các nguyên nhân 
chủ quan, không để nguyên 
nhân chủ quan của cấp trên tạo 
thành nguyên nhân khách quan 
hạn chế kết quả công tác tư pháp 
cấp dưới; chủ động, sáng tạo, 
linh hoạt hơn nữa trong chỉ đạo, 
điều hành; đẩy mạnh quan hệ 
phối hợp; cân đối, phân bổ hợp 
lý và tranh thủ tối đa các nguồn 
lực để hiện đại hóa công sở, ứng 
dụng công nghệ thông tin vào 
quy trình giải quyết công việc. 
Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm 
vụ, giải pháp mang tính đòn bẩy, 
tạo động lực trong triển khai 
công tác tư pháp như thi đua 
khen thưởng, đánh giá phân loại 
tập thể và công chức, viên chức; 
hoàn thiện hệ thống quy chế, tạo 
cơ sở phát huy tốt hơn nữa dân 
chủ trong hoạt động cơ quan 
và cải cách quy trình thủ tục nội 
bộ theo tinh thần tiết kiệm, thiết 
thực, hiệu quả; tiếp tục nâng cao 
chất lượng thanh, kiểm tra; đảm 
bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ hai, lấy việc củng cố tổ 
chức bộ máy và đội ngũ công 
chức toàn ngành là nhiệm vụ 
đồng thời là giải pháp nền tảng 
cho mọi nhiệm vụ, giải pháp 
khác. Bác Hồ đã nói cán bộ là 
cái gốc của công việc, mọi việc 
thành công hay thất bại đều do 
cán bộ tốt hay kém. Bàn về việc 
nâng cao hiệu quả công tác tư 
pháp trong thời gian tới, chúng 
ta cũng phải đi từ “gốc” đến 
“ngọn”. Với tinh thần đó, từ nay 
đến hết năm 2020, toàn ngành 
cần tập trung tham mưu thực 
hiện tốt Đề án sắp xếp, kiện toàn, 

chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ngành 
Tư pháp sau khi được phê duyệt; 
đồng thời tiếp tục nghiên cứu 
sắp xếp kiện toàn các cơ cấu tổ 
chức nội bộ theo hướng tinh gọn 
về cơ cấu, tinh giản về con người, 
đẩy mạnh xã hội hóa một số hoạt 
động bổ trợ tư pháp. Việc thực 
hiện công tác tổ chức xây dựng 
ngành được tiến hành nhất quán 
trên cơ sở nghiên cứu giải quyết 
tốt mối quan hệ giữa sự gia tăng 
về chức năng, nhiệm vụ với yêu 
cầu tinh giản biên chế; vấn đề 
cân đối, sắp xếp biên chế giữa 
các ngành, lĩnh vực; quan hệ giữa 
“động” và “mở” trong quy hoạch 
cán bộ, yêu cầu chuyển đổi vị 
trí công tác với yêu cầu ổn định, 
chuyên môn hóa chức danh; 
giữa đề cao vai trò, trách nhiệm 
của cá nhân người đứng đầu với 
thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ; đặt sự xây dựng, phát 
triển ngành Tư pháp trong tổng 
thể xây dựng, đổi mới hệ thống 
chính trị và củng cố chính quyền 
địa phương, vì lợi ích chung.

Thứ ba, trong triển khai 
nhiệm vụ chuyên môn cần thực 
hiện chỉ đạo toàn diện, nhưng có 
trọng điểm; phải xác định hợp lý 
nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cho 
công tác tư pháp trên địa bàn và 
trong mỗi tập thể nhỏ, định rõ 
chủ đề công tác tư pháp từng 
năm và cả giai đoạn. Căn cứ vào 
các định hướng chỉ đạo công tác 
tư pháp và chức năng, nhiệm vụ 
của cơ quan tư pháp ở từng cấp, 
năm 2017 và cả giai đoạn 2016-
2020, đối với Sở Tư pháp, cần tập 
trung ưu tiên nguồn lực thực hiện 
công tác xây dựng, thẩm định, rà 
soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật nhằm 
góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” 
về thể chế, nhất là thể chế triển 
khai 4 khâu đột phá của tỉnh Phú 
Thọ, chống lợi ích nhóm trong 

xây dựng thể chế; chủ động tham 
mưu các vấn đề pháp lý đặt ra 
trong quá trình phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh;  tăng cường 
theo dõi thi hành pháp luật, khắc 
phục tình trạng “nhờn luật” trong 
chính bộ máy nhà nước và xã hội; 
đổi mới mạnh mẽ công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật gắn với 
làm tốt công tác trợ giúp pháp 
lý để nêu cao ý thức thượng tôn 
pháp luật; tăng cường quản lý 
hoạt động công chứng, đấu giá. 
Đối với Phòng Tư pháp, tập trung 
làm tốt công tác theo dõi thi hành 
pháp luật, quản lý đăng ký hộ 
tịch, quản lý chứng thực, phổ biến 
giáo dục pháp luật và hòa giải cơ 
sở. Đối với công chức Tư pháp 
– hộ tịch cấp xã, tập trung tham 
mưu làm tốt việc đăng ký hộ tịch, 
chứng thực, phổ biến giáo dục 
pháp luật và hòa giải cơ sở.

Tổ chức thực hiện tốt các 
nhiệm vụ, giải pháp nêu trên là 
trách nhiệm, nghĩa vụ của ngành 
Tư pháp Phú Thọ và mỗi công 
chức, viên chức trước yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, là hành động thiết thực 
để góp phần làm cho ngành Tư 
pháp mạnh lên, đúng với vị trí, 
vai trò nhiệm vụ được giao trong 
bối cảnh chúng ta thực sự chú 
trọng công tác xây dựng, thực thi 
thể chế - như ý kiến chất vấn và 
cũng là trăn trở, mong mỏi của 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
tại Hội nghị toàn quốc triển khai 
công tác tư pháp năm 2017. 

Trước thềm năm mới Đinh 
Dậu 2017, thay mặt lãnh đạo 
ngành Tư pháp tỉnh, tôi xin gửi 
đến toàn thể công chức, viên 
chức trong ngành và gia đình lời 
chúc sức khỏe, hạnh phúc, thịnh 
vượng. Chúc công tác tư pháp 
năm 2017 và các năm tiếp theo 
hoàn thành thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.
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Trong không khí cùng với 
cả nước ra sức thi đua 
phấn đấu thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2016 và chào 
mừng thành công Kỳ họp Thứ 
hai, Quốc hội khóa XIV; hướng 
tới kỷ niệm 20 năm ngày tái lập 
tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017), 
từ ngày 5 -7/12, HĐND tỉnh đã 
tổ chức kỳ họp thứ Ba - HĐND 
tỉnh khóa XVIII. Kỳ họp đã hoàn 
thành tốt chương trình đề ra, 
trong đó lựa chọn một số nội 
dung trình bày tóm tắt tại hội 
trường, dành nhiều thời gian 
cho hoạt động thảo luận, giải 
trình, chất vấn và trả lời chất 

vấn, giải quyết tận gốc nhiều vấn đề đang được 
dư luận xã hội quan tâm.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã đánh giá tình 
hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội; thu, chi ngân sách năm 2016; thảo luận 
và đề ra những giải pháp đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2017; xem xét các báo cáo 
thường kỳ của Thường trực HĐND, các Ban của 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh, của các cơ quan chức 
năng và quyết định nhiều nội dung chuyên đề 
quan trọng. Các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cơ 
quan mời dự đã thể hiện tinh thần đổi mới, phát 
huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều 
ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri 
và nhân dân trong tỉnh; đồng thời cũng thẳng 
thắn chỉ ra hạn chế, tồn tại của các ngành, lĩnh 
vực và dự báo tình hình, những thuận lợi, khó 

KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA XVIII:

Tập trung giải quyết 
những vấn đề cử tri kiến nghị



CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

8 BẢN TIN TƯ PHÁP PHÚ THỌ Số Xuân Đinh Dậu 

khăn đối với nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh trong 
năm 2017.

Hoạt động thảo luận, chất 
vấn và trả lời chất vấn, giải 
trình tiếp tục được cải tiến theo 
hướng tăng tính đối thoại, tranh 
luận, hỏi đáp trực tiếp, tập trung 
vào các vấn đề mà xã hội quan 
tâm, nêu lên qua các kỳ tiếp xúc 
cử tri, tạo không khí làm việc 
dân chủ, cởi mở, trách nhiệm 
góp phần nâng cao chất lượng 
kỳ họp.

Tại phiên thảo luận tại tổ, 
các đại biểu đã phản ánh những 
vấn đề được nhiều cử tri quan 
tâm, kiến nghị để HĐND tỉnh 
xem xét, giải quyết như việc 
bàn giao lưới điện tại một số xã 
ở huyện Thanh Thủy, Tân Sơn, 
Cẩm Khê chưa được thực hiện; 
vấn đề xây dựng hạ tầng ngành 
điện ở 13 thôn bản đặc biệt khó 
khăn ở Tân Sơn còn chậm, nhiều 
nông lâm trường sử dụng đất 
không hiệu quả gây lãng phí, 
việc cấp đổi giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất tại một số địa 
phương gặp nhiều khó khăn... 
Các đại biểu cũng đề nghị bổ 
sung đánh giá chất lượng, kết 
quả duy trì trường chuẩn quốc 
gia; có chính sách bổ sung biên 
chế hoặc hỗ trợ kinh phí đối với 
giáo viên hợp đồng mầm non; 
phải có biện pháp quyết liệt để 
chấn chỉnh tình trạng học sinh 
vi phạm Luật Giao thông đường 
bộ; tăng cường công tác phối 
hợp giữa các sở, ngành trong 
kiểm tra, hướng dẫn và phối 
hợp thực hiện chính sách cho 
đồng bào dân tộc... Trong số 48 
ý kiến phát biểu thảo luận ở tổ, 
các đại biểu đã nhấn mạnh đến 

việc phải tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách hành chính, xử lý nghiêm 
những cán bộ thực thi công 
vụ có biểu hiện phiền hà sách 
nhiễu, đồng thời cũng phải xử 
lý trách nhiệm của những người 
đứng đầu ở các cơ quan để xảy 
ra tiêu cực. Các đại biểu cũng đã 
dành nhiều thời gian, đóng góp 
ý kiến đối với quy định thu hút 
cán bộ có trình độ cao về tỉnh 
làm việc, trong đó lưu ý xem xét 
thêm kết quả của cả quá trình 
học tập; có biện pháp ràng buộc 
nghĩa vụ đối với người được thu 
hút và trách nhiệm của cơ quan 
tuyển dụng.

Sôi nổi thảo luận tại hội 
trường, nhiều ý kiến phân 
tích các phương án đẩy mạnh 
cải cách hành chính và đề 
xuất phương án hỗ trợ doanh 
nghiệp; đánh giá về thực trạng 
quản lý, sử dụng đất của các 
nông lâm trường trên địa bàn 
tỉnh, việc triển khai thực hiện 
tốt công tác an sinh xã hội; quan 
tâm đến đời sống của đồng bào 
dân tộc thiểu số trên địa bàn 
tỉnh; thực hiện mục tiêu thu 
hẹp khoảng cách về mức sống 
giữa vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số với các vùng khác trong 
tỉnh; giải quyết các vấn đề môi 
trường đang gây lo lắng trong 
nhân dân… Đặc biệt, các vấn đề 
nóng trong dư luận đã được giải 
trình cụ thể, rõ ràng: Giải pháp 
cho các dự án chậm tiến độ như 
dự án Khu nhà ở phường Nông 
Trang, thành phố Việt Trì, dự án 
Đại siêu thị trung tâm phân phối 
vùng tại xã Vân Phú, thành phố 
Việt Trì, dự án đầu tư phát triển 
nuôi trồng thủy sản huyện Cẩm 
Khê, dự án cấp điện nông thôn 

từ lưới điện quốc gia cho các 
thôn bản đặc biệt khó khăn; lập 
lại trật tự bến bãi dọc các tuyến 
sông; nguồn vốn để sửa chữa, 
cải tạo một số tuyến đường như 
đường tỉnh 324B Cao Xá - Bản 
Nguyên, đường tỉnh 322 Hùng 
Quan - Nghinh Xuyên - Đông 
Khê, huyện Đoan Hùng, đường 
tỉnh 318 huyện Đoan Hùng; 
tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận 
vốn vay của đồng bào dân tộc 
thiểu số; tình trạng trốn đóng, 
nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm 
cho người lao động trên địa bàn 
tỉnh; quản lý tình trạng học sinh, 
sinh viên vi phạm tình trạng 
Luật Giao thông đường bộ; tồn 
tại trong quản lý quảng cáo 
ngoài trời và các tiêu chí công 
nhận danh hiệu gia đình văn 
hóa, thôn văn hóa, làng, bản văn 
hóa, khu dân cư văn hóa còn 
chưa hợp lý…

Tại kỳ họp, hoạt động chất 
vấn và trả lời chất vấn cũng đạt 
hiệu quả cao, giải quyết đến tận 
cùng vấn đề. Các đại biểu, đại 
diện cơ quan chức năng phát 
huy trách nhiệm, đưa ra những 
giải pháp, lộ trình thực hiện cụ 
thể để siết chặt kỷ cương ngành 
Thuế, bảo vệ môi trường, đảm 
bảo hiệu quả sử dụng các công 
trình cấp nước sinh hoạt… Từ 
đó đáp ứng mong mỏi, tạo được 
niềm tin cho Nhân dân.

HĐND tỉnh đã xem xét thấu 
đáo và thông qua 21 Nghị quyết 
(trong đó có 10 nghị quyết 
chuyên đề) có ý nghĩa quan 
trọng là cơ sở để thực hiện các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của năm 2017 và những 
năm tới theo Nghị quyết Đại hội 

(Xem tiếp trang 16)
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Năm 2016, một sân chơi 
dành cho những người 
làm công tác hòa giải ở 

cơ sở mang tên “Hội thi hòa giải 
viên giỏi” với quy mô cấp tỉnh và 
toàn quốc được khởi động trở 
lại. Hội thi không chỉ là nơi gặp 
gỡ, giao lưu, học hỏi của hòa 
giải viên mà còn là dịp tôn vinh 
sự tham gia lặng thầm nhưng 
chứa đầy trách nhiệm của gần 
14 nghìn hoà giải viên trên địa 
bàn tỉnh trong những năm qua 
đã vun đắp sự hoà thuận trong 
từng gia đình, sự đoàn kết trong 
mỗi cộng đồng dân cư. 

Để giải quyết thành công 
vụ việc tranh chấp, hòa giải viên 
phải sử dụng nhuần nhuyễn, 
hợp lý và sáng tạo kiến thức 

pháp luật, phong tục tập quán 
tốt đẹp, kinh nghiệm và nghiệp 
vụ hòa giải để giải quyết thấu 
tình đạt lý với sự truyền cảm và 
thuyết phục cao trong các tình 
huống mâu thuẫn, tranh chấp. 
Để thể hiện rõ những tố chất ấy, 
Hội thi được tổ chức dưới hình 
thức sân khấu hóa với 03 phần 
thi: phần thi lý thuyết thông 
qua hình thức trắc nghiệm, xử 
lý tình huống tranh chấp và 
phần thi tiểu phẩm. 

 Có chứng kiến cuộc thi từ 
đầu đến cuối Hội thi mới thấy 
hết cái tài, cái tâm, cái tình của 
hòa giải viên. 

Nói hòa giải viên tài chẳng 
sai. Bởi thông qua các phần thi 
mới thấy, trong khi hầu hết hòa 
giải viên ở cơ sở là những người 
không được đào tạo chuyên 
ngành về luật nhưng phải nắm 
được khối lượng kiến thức pháp 
luật rất lớn, nhất là những nội 
dung liên quan trực tiếp tới đời 
sống của người dân như dân sự, 
hình sự, hôn nhân và gia đình, 
bình đẳng giới, phòng, chống 
bạo lực gia đình, đất đai, bảo 
vệ môi trường, việc xây dựng và 
thực hiện hương ước, quy ước,... 
không những thế phải vận 
dụng kiến thức ấy để xử lý tình 
huống cụ thể một cách đúng 
pháp luật. Có thế dân mới tin. 

Ngày hội của những người 
làm công tác hòa giải ở cơ sở

Với muôn sắc màu của cuộc sống, rất khó tránh 
khỏi những va chạm, mâu thuẫn, tranh chấp giữa các 

thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư. Những 
mâu thuẫn, tranh chấp này nếu không giải quyết kịp 

thời thì từ mâu thuẫn nhỏ sẽ thành mâu thuẫn lớn, “cái 
sảy nảy cái ung”, từ tranh chấp dân sự thuần tuý có thể 

chuyển thành vụ án hình sự, gây mất đoàn kết trong 
nội bộ nhân dân, ảnh hưởng lớn tới an ninh trật tự ở cơ 
sở. Xuất phát từ những đặc điểm lịch sử, truyền thống 
và tâm lý của người Việt, hòa giải được xem là phương 

án trước hết và tối ưu để giải quyết mâu thuẫn, tranh 
chấp trong nội bộ nhân dân… Vì thế, hòa giải ở cơ sở 
là một hoạt động mang tính xã hội tự nguyện, tự quản 

đã trở thành đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
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Nói tài là bởi hầu hết các màn 
chào hỏi, các tiểu phẩm dự thi 
đều do các hòa giải viên từ thực 
tế cuộc sống mà sáng tạo nên, 
rồi chính họ sắm vai “ngọt” như 
diễn viên thực thụ. Nhiều màn 
chào hỏi, giải quyết tranh chấp, 
tiểu phẩm đã vận dụng một 
cách tinh tế các câu ca dao, tục 
ngữ hoặc dưới dạng thơ ca, văn 
vần, hò vè, tạo được ấn tượng 
khó quên đối với Ban Tổ chức, 
Ban Giám khảo và khán giả của 
hội thi, như phần giới thiệu của 
đội thi đến từ thị xã Phú Thọ, 
huyện Hạ Hòa; phần thi xử lý 
tình huống của huyện Cẩm Khê, 
Yên Lập; phần thi tiểu phẩm của 
huyện Thanh Sơn, Tam Nông, ... 
Tham gia hội thi, anh Đỗ Tiến 
ở Khu 3 – Phú Lạc – Cẩm Khê 

cho biết: “Các thành viên trong 
đội thi phải bàn bạc về ý tưởng 
của tiểu phẩm, nói về chủ đề gì 
được cả xã hội quan tâm nhưng 
không bị nhàm chán. Lựa chọn, 
cân nhắc từng ý trong tiểu phẩm 
vì thời gian dành cho phần thi 
này rất ngắn, đặc biệt là đẩy 
kịch tính đến cao trào và cách 
gỡ nút thắt của từng mâu thuẫn 
đó. Trong đó, vai trò của hòa giải 
viên phải được làm sáng lên, 
từng hành động của hòa giải 
viên phải thấu tình đạt lý, lời nói 
đảm bảo sức thuyết phục đối với 
cả người trong cuộc và ban giám 
khảo cũng như khán giả. Nếu bị 
khán giả kêu lên: sến quá, thì coi 
như tiểu phẩm thất bại”. Các đội 
thi cũng rất chú trọng truyền tải 
những thông điệp cuộc sống 

thông qua tiểu phẩm và phần 
thi xử lý tình huống, được Ban 
Giám khảo Hội thi đánh giá cao 
về ý nghĩa tuyên truyền, giáo 
dục, phù hợp với thuần phong 
mỹ tục, đạo đức, truyền thống 
của Việt Nam. 

Trong các vụ việc, hòa giải 
viên luôn phải chắc về lý nhưng 
để giải quyết thành công thì hầu 
hết các vụ việc đều phải khai 
thác sâu chữ “tâm”, chữ “tình” đối 
với các bên và đây mới là yếu 
tố để hóa giải mọi tranh chấp, 
giúp kết quả hòa giải thành 
được bền vững. Thuyết phục các 
bên tự nguyện thoả thuận, giải 
quyết tranh chấp là nghệ thuật 
hoà giải, vì vậy ngoài kiến thức 
pháp luật, đòi hỏi người làm 

Đồng chí Hoàng Công Thủy - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 
Trưởng ban Tổ chức Hội thi trao cờ lưu niệm cho các đội thi
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công tác hòa giải phải là người 
có phẩm chất đạo đức, có uy tín 
với người dân ở địa phương, là 
người khéo léo, tinh tế trong 
thuyết phục các bên, đưa ra lời 
khuyên về cách ứng xử đối với 
các bên, hướng giải quyết êm 
đẹp đối với mâu thuẫn. Trong 
các tình huống do Ban Tổ chức 
hoặc các tiểu phẩm của các đội 
đặt ra cho thấy, nhiều vụ việc, 
hòa giải viên phải có mặt ngay 
khi mâu thuẫn phát sinh đó có 
thể là ngày nghỉ, lễ, ban đêm, 
là giờ cơm, giờ nghỉ ngơi, ... Các 
bên trong tranh chấp có thể 
có người nát rượu, vũ phu, lười 
biếng, ích kỷ, thiếu ý thức trách 
nhiệm với cộng đồng, ... Có tra-
nh chấp chỉ là nhất thời như cãi 
cọ giữa vợ chồng, lời qua tiếng 
lại giữa hàng xóm láng giềng 
nhưng cũng có tranh chấp lớn 
có thể xảy ra án mạng, như tiểu 
phẩm “Cho đời tỏa nắng” của 
đội Cẩm Khê, “Tình làng nghĩa 
xóm” của đội Yên Lập, “Tôi đã 
hiểu” của đội Hạ Hòa, hay tiểu 
phẩm “Tôi tỉnh ra rồi” của đội 
Đoan Hùng hoặc như các tình 
huống về tranh chấp về thừa kế, 
bất động sản, bồi thường thiệt 
hại... Nhưng cho dù trong tình 
huống nào hòa giải viên cũng 
sẵn sàng gác lại việc riêng để có 
mặt kịp thời, tìm phương án để 
giải hòa giữa các bên, dành thời 
gian gặp gỡ, phân tích, động 
viên, khéo léo khơi gợi cho các 
bên tranh chấp những tình cảm 
tốt đẹp vốn có giữa họ. Những 
tiểu phẩm, câu chuyện mà các 
hòa giải viên mang đến hội thi 
đã được thể hiện một cách sinh 
động, dí dỏm, qua đó khắc họa 

rõ nét cái tâm, cái tình của người 
hòa giải. Những câu chuyện ấy 
vừa mang hơi thở của cuộc sống 
nhưng vừa mang đậm tính nghệ 
thuật và chiều sâu văn hóa, để 
lại đằng sau những tràng pháo 
tay tán thưởng và tiếng cười 
vui chứa đầy sự khâm phục của 
khán giả.

Không chỉ là diễn đàn học 
tập kinh nghiệm của hòa giải 
viên, Hội thi còn có mục đích 

... Biết thêm những điều này sẽ 
có ích với tôi, để tôi biết xử sự ra 
sao là phù hợp”. Nhiều khán giả 
cũng có chia sẻ tương tự như 
vậy với Ban Tổ chức về hiệu quả 
tuyên truyền pháp luật của Hội 
thi, đây cũng được coi như một 
thành công đúng như Ban Tổ 
chức mong đợi.

Hội thi Hòa giải viên giỏi 
lần thứ III đã khép lại nhưng ấn 
tượng quan trọng nhất mà hội 

tuyên truyền những quy định 
pháp luật gần gũi với cuộc sống 
đến với những người tham 
gia cuộc thi và khán giả. Chị 
Nguyễn Bích Liên ở phường 
Tiên Cát – thành phố Việt Trì trao 
đổi: “Tôi hầu như theo dõi hết 
các phần thi của 13 đội. Lắng 
nghe kỹ, hôm nay tôi biết thêm 
được nhiều quy định pháp luật 
mới, mà quan trọng là các quy 
định ấy liên quan mật thiết với 
chính cuộc sống của tôi và gia 
đình như ranh giới đất đai, bồi 
thường thiệt hại do cây cối của 
mình gây ra, lối đi chung, thoát 
nước thải, vệ sinh môi trường, 

thi để lại chính là sự cảm phục và 
chia sẻ đối với công tác hòa giải 
và hòa giải viên. Đã có những 
niềm vui vỡ òa từ các đội thi khi 
giành giải thưởng cao và có cả 
những tiếc nuối của những hòa 
giải viên vì không đạt kết quả 
như mong muốn. Nhưng trên 
hết, thành công của Hội thi sẽ 
là động lực để tiếp tục thắp lên 
ngọn lửa nhiệt tình và tinh thần 
nhiệt huyết của những người 
làm công tác hòa giải, góp phần 
vun đắp tình làng nghĩa xóm và 
mối đoàn kết tương thân tương 
ái trong cộng đồng dân cư./.

BBT

Một tiểu phẩm tham gia Hội thi
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Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật (QPPL) có 
hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2016, để chuẩn bị cho 
việc triển khai, thực hiện Luật 
hiệu quả, đúng tiến độ và thực 
hiện Kế hoạch triển khai thi 
hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ban hành 
kèm theo Quyết định số 1573/
QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ, ngày 
11/11/2015 UBND tỉnh Phú Thọ 
đã ban hành Kế hoạch số 4637/
KH-UBND triển khai thi hành 
Luật Ban hành văn bản QPPL 
trên địa bàn tỉnh.

Trong sáu tháng cuối năm 
2016, UBND tỉnh đã tổ chức hội 
nghị quán triệt, triển khai Luật 
Ban hành văn bản QPPL (tháng 
7/2016), hội nghị tập huấn chuyên 
sâu Luật Ban hành văn bản QPPL 
và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14/5/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản QPPL (tháng 10/2016) 
cho đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp 
chế và công chức thường xuyên 
tham gia vào quá trình xây dựng, 
đóng góp ý kiến văn bản. Tại hai 
hội nghị này, báo cáo viên Bộ Tư 
pháp đã trực tiếp truyền đạt, tập 

mới của Luật đã bước đầu đi vào 
nền nếp.

Tuy nhiên, qua 5 tháng 
thi hành Luật, Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP, mặc dù các cấp 
chính quyền tỉnh Phú Thọ đã rất 
tích cực tổ chức quán triệt, triển 
khai, tập huấn nghiệp vụ nhưng 
do Luật Ban hành văn bản QPPL 
năm 2015 và Nghị định 34/2016/
NĐ-CP có nhiều điểm mới so với 
các quy định trước đây, đặt ra 
yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn 
cho hoạt động xây dựng văn 
bản QPPL, đặc biệt là đối với các 
cấp chính quyền địa phương 
nên trong quá trình triển khai 

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL:

Nhiều quy định mới 
nhưng vướng mắc khi triển khai thi hành

huấn chuyên sâu nghiệp vụ công 
tác xây dựng, thẩm định, kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
QPPL theo quy định của Luật và 
Nghị định số 34 của Chính phủ. 
Trên cơ sở đó, 100% huyện, thành, 
thị đã ban hành kế hoạch và tổ 
chức thực hiện tại địa phương 
mình, chủ động tổ chức hội nghị 
quán triệt, tập huấn chuyên sâu 
cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, 
cấp xã và cán bộ, công chức trực 
tiếp tham mưu HĐND, UBND 
trong công tác xây dựng, thẩm 
định, kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản QPPL. Vì vậy, việc 
triển khai thi hành các quy định 
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thực hiện đã phát sinh những 
khó khăn, vướng mắc như sau: 

- Về lập danh mục văn bản 
quy định chi tiết (Điều 28 Nghị 
định 34/2016/NĐ-CP): Theo quy 
định của Luật Ban hành văn 
bản QPPL, UBND tỉnh không 
phải xây dựng chương trình 
ban hành quyết định của UBND 
tỉnh và chuẩn bị dự thảo nghị 
quyết của HĐND tỉnh nhưng tại 
Điều 28 Nghị định số 34/2016/
NĐ-CP có quy định trách nhiệm 
của HĐND, UBND tỉnh trong 
việc quyết định danh mục nghị 
quyết, quyết định quy định chi 
tiết Luật, Nghị quyết của Quốc 
hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
Lệnh, Quyết định của Chủ tịch 
nước (các cơ quan này không 
ban hành, thông qua văn bản 
cùng thời điểm) sau khi nhận 
được thông báo của Bộ Tư pháp. 
Tuy nhiên, Nghị định 34/2016/
NĐ-CP không quy định rõ thời 
gian Bộ Tư pháp gửi thông báo 
cho HĐND, UBND tỉnh danh 
mục các nội dung giao cho địa 
phương quy định chi tiết; không 
quy định thời gian HĐND, UBND 
tỉnh ban hành danh mục văn 
bản quy định chi tiết… Đến thời 
điểm này, đã kết thúc kỳ họp 
Quốc hội, tỉnh chưa nhận được 
thông báo danh mục các văn 
bản quy định chi tiết năm 2017. 

 - Việc quy định HĐND, 
UBND cấp huyện, cấp xã chỉ 
được ban hành văn  bản QPPL 
khi được Luật giao (Điều 30 Luật): 
Đây là một quy định rất vướng 
trong thực tế. Theo tinh thần 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ là tạo thế chủ động, sáng 
tạo cho các cấp chính quyền 

địa phương quyết định các biện 
pháp phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương mình, kể cả chủ 
động trong sử dụng nguồn vốn 
ngân sách được cấp… nhưng 
lại không được chủ động quyết 
định các biện pháp thực hiện. 
Thực tế, có một số loại văn bản 
QPPL của cấp huyện, cấp xã ban 
hành có nội dung chứa QPPL và 
phải được ban hành theo hình 
thức văn bản QPPL: Quy chế 
hoạt động của HĐND; Quy chế 
làm việc của UBND; quyết định 
quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy 
của các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND cấp huyện…

- Về đề nghị xây dựng nghị 
quyết quy định chính sách, biện 
pháp nhằm bảo đảm thi hành 
Hiến pháp, luật, văn bản QPPL 
của cơ quan nhà nước cấp trên; 
biện pháp nhằm phát triển kinh 
tế - xã hội, ngân sách, quốc 
phòng, an ninh ở địa phương; 
biện pháp có tính chất đặc thù 
phù hợp với điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương 
(khoản 2, 3, 4 Điều 27 Luật và 
mục I Chương II Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP): Đây là quy 
định rất mới trong quy trình xây 
dựng chính sách ở địa phương, 
nhất là khâu đánh giá tác động 
của chính sách. Luật và Nghị 
định đưa ra 05 tiêu chí đánh giá: 
tác động về kinh tế, tác động về 
xã hội, tác động về giới (nếu có), 
tác động của thủ tục hành chính 
(nếu có) và tác động đối với hệ 
thống pháp luật; đồng thời đưa 
ra phương pháp đánh giá tác 
động theo phương pháp định 
tính, định lượng. Tuy nhiên, việc 
đánh giá tác động chính sách 

của mỗi tiêu chí này như thế 
nào? Những nội dung nào mang 
tính chất bắt buộc? Những nội 
dung nào có thể không cần thiết 
đánh giá? Trường hợp nào đánh 
giá bằng phương pháp định 
lượng, trường hợp nào đánh giá 
bằng phương pháp định tính?... 
chưa được hướng dẫn cụ thể.

- Có sự mâu thuẫn về thẩm 
quyền, trình tự công bố danh 
mục văn bản quy định chi tiết 
hết hiệu lực (Khoản 4, 5 Điều 38 
và Khoản 1 Điều 157 Nghị định 
số 34/2016/NĐ-CP): Điểm a 
Khoản 4 Điều 38 quy định thẩm 
quyền công bố văn bản hết hiệu 
lực là cơ quan đã ban hành các 
văn bản quy định chi tiết tức 
là HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã (công bố trước 
ngày văn bản quy định chi tiết 
hết hiệu lực).

Điểm a Khoản 5 Điều 38 
quy định thẩm quyền công bố 
danh mục văn bản quy định chi 
tiết thi hành hết hiệu lực là UBND 
các cấp hoặc trình Thường trực 
HĐND cùng cấp công bố (công 
bố trước ngày văn bản được quy 
định chi tiết hết hiệu lực)

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 
157 lại quy định: Chủ tịch UBND 
các cấp công bố danh mục văn 
bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
thuộc trách nhiệm rà soát của 
mình, bao gồm cả văn bản quy 
định chi tiết thi hành hết hiệu 
lực theo quy định tại Khoản 3, 4 
và 5 Điều 38 của Nghị định này” 
theo định kỳ hằng năm.

- Về quy trình ban hành 
quyết định quy định biện pháp 
thực hiện chức năng quản lý 

(Xem tiếp trang 16)
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Luật Công chứng số 53/2014/
QH13 được Quốc hội ban 
hành ngày 20/6/2014, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/01/2015 (gọi tắt là Luật công 
chứng năm 2014). Qua 2 năm 
thực hiện đã khẳng định sự ra đời 
của Luật công chứng có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng, đã góp phần 
tháo gỡ những khó khăn, bất cập 
của Luật công chứng năm 2006, 
góp phần nâng cao chất lượng 
của hoạt động công chứng, công 
chứng viên và các tổ chức hành 
nghề công chứng, tăng cường vai 
trò quản lý nhà nước đối với hoạt 
động công chứng, đáp ứng chủ 
trương của Đảng và Nhà nước về 
xã hội hóa hoạt động công chứng 
đồng thời phù hợp với công cuộc 
cải cách tư pháp và hội nhập quốc 
tế đã được đề ra tại Nghị quyết 
49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, 
ngay từ khi Luật công chứng năm 
2014 ban hành, dưới sự lãnh đạo 
của Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo cải cách 

tư pháp, Sở Tư pháp Phú Thọ đã 
tham mưu UBND tỉnh ban hành 
kế hoạch số 4920/KH-UBND ngày 
12/11/2014 về triển khai thi hành 
Luật công chứng năm 2014, hoàn 
thiện thể chế về công tác công 
tác công chứng trên địa bàn tỉnh 
(bãi bỏ Quyết định số 10/2012/
QĐ-UBND ngày 08/3/2012 về 
thực hiện hợp đồng công chứng, 
giao dịch, văn bản về bất động 
sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, quy 
định mức trần thù lao công chứng 
và phí chứng thực); tích cực tuyên 
truyền Luật công chứng năm 
2014 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành thông qua các hình thức 
như báo hình, báo viết, xây dựng 
các chuyên trang chuyên mục, 
bài phỏng vấn, in tờ gấp tuyên 
truyền... góp phần nâng cao nhận 
thức của tổ chức và mọi tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn tỉnh về hoạt 
động công chứng; xây dựng Tiêu 
chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành 
lập Văn phòng công chứng; Tiến 
hành rà soát, kiện toàn đội ngũ 
Công chứng viên đảm bảo về số 

lượng, chất lượng, có phẩm chất 
đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ ngày càng cao. 

Sau 2 năm hoạt động, các 
tổ chức hành nghề công chứng 
trên địa bàn tỉnh đã công chứng 
được trên 48 nghìn việc, tổng số 
phí công chứng thu được gần 5,9 
tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 
trên 845 triệu đồng. Về cơ bản, 
các việc công chứng đều được 
thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, 
đảm bảo tính an toàn pháp lý cho 
các hợp đồng, giao dịch dân sự 
và kinh tế trên địa bàn tỉnh, góp 
phần ổn định chính trị, phát triển 
kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Tuy nhiên, việc thực hiện 
Luật công chứng trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ đã phát sinh một số khó 
khăn, vướng mắc, cụ thể như sau:  

Thứ nhất, đối với việc thành 
lập Hội công chứng viên. Theo 
quy định của Luật công chứng 
năm 2014 và văn bản hướng 
dẫn thi hành, các địa phương  
được thành lập Hội công chứng 

Đó là: Thiếu 
nguồn bổ nhiệm 

công chứng 
viên, không có 

tổ chức hành 
nghề công 

chứng tiếp nhận 
lưu trữ hồ sơ của 
Văn phòng Công 
chứng đã chấm 
dứt hoạt động, 
chưa thành lập 
được Hội công 
chứng viên tỉnh 

Phú Thọ ... 
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viên của tỉnh để tiến tới thành 
lập Hiệp hội công chứng viên 
Việt Nam; Công chứng viên phải 
gia nhập Hội công chứng trước 
khi hành nghề công chứng. Tuy 
nhiên, theo quy định của pháp 
luật về thành lập Hội, thì việc gia 
nhập Hội là trên cơ sở tự nguyện 
của các Hội viên. Tại tỉnh Phú Thọ, 
mặc dù Sở Tư pháp rất tích cực 
tham mưu đề xuất, tạo điều kiện 
thuận lợi để xúc tiến việc thành 
lập Hội, tổ chức các cuộc họp bầu 
Ban vận động thành lập Hội để 
đứng ra vận động và tổ chức Đại 
hội, nhưng đến nay vẫn chưa bầu 
được Trưởng ban vận động. Do 
đó đến nay chưa thành lập được 
Hội công chứng viên của tỉnh. 

Thứ hai, đối với việc chuyển 
đổi Văn phòng công chứng do 
một Công chứng viên thành 
lập sang Văn phòng công 
chứng hợp danh có từ 2 Công 
chứng viên trở lên. Tính đến 
20/12/2016, Sở Tư pháp đã tham 
mưu với UBND tỉnh thực hiện 
chuyển đổi xong 8 Văn phòng, 
còn 4 Văn phòng đang tiến hành 
thực hiện việc chuyển đổi. Theo 
quy định tại khoản 1 Điều 22 
Luật Công chứng thì Văn phòng 
công chứng phải có từ hai công 
chứng viên hợp danh trở lên, 
như vậy sẽ có Văn phòng công 
chứng phải chấm dứt hoạt động 
vì phải sáp nhập với Văn phòng 
khác để đảm bảo đủ số lượng 
02 Công chứng viên/Văn phòng, 
ảnh hưởng tới quy hoạch các tổ 
chức hành nghề công chứng đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. Do đó, ở những địa bàn 
vùng sâu, vùng xa, số văn phòng 
công chứng đã thiếu so với quy 
hoạch nay lại càng thiếu hơn gây 

khó khăn cho tổ chức và người 
dân có nhu cầu công chứng. 

Mặt khác, hiện nay, tỉnh 
Phú Thọ đang thiếu nguồn công 
chứng viên. Toàn tỉnh có 14 tổ 
chức hành nghề công chứng, 
trong đó có 02 Phòng công 
chứng và 12 Văn phòng công 
chứng, nhưng chỉ có 26 công 
chứng viên, bình quân không đủ 
2 công chứng viên/tổ chức. Trong 
khi đó, phải mất nhiều thời gian 
mới có thể đào tạo, bổ nhiệm 
được một Công chứng viên. Luật 
quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm 
đối với công chứng viên là phải 
có thời gian công tác pháp luật 
từ 05 năm trở lên sau khi có bằng 
cử nhân Luật; thời gian đào tạo 
nghề công chứng là 12 tháng (trừ 
trường hợp được miễn); thời gian 
tập sự hành nghề công chứng là 
12 tháng (6 tháng đối với trường 
hợp được miễn); phải tham dự 
kiểm tra kết quả tập sự hành 
nghề công chứng do Bộ Tư pháp 
tổ chức... Như vậy, để đào tạo và 
bổ nhiệm được một công chứng 
viên phải mất ít nhất 7 năm, do 
đó, việc bổ sung nguồn công 
chứng viên tại các địa phương 
đang có nhiều khó khăn.

Thứ ba, đối với việc bàn 
giao hồ sơ của Văn phòng công 
chứng một thành viên được 
thành lập theo Luật công chứng 
năm 2006 do Trưởng Văn phòng 
công chứng chết. Theo quy định 
của Luật công chứng năm 2014 
và văn bản hướng dẫn thi hành, 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
Văn phòng chấm dứt hoạt động, 
phải bàn giao hồ sơ cho một tổ 
chức hành nghề công chứng lưu 
trữ hồ sơ. 

Sở Tư pháp đã chỉ định một 
số tổ chức hành nghề công chứng 
nhận bàn giao lưu trữ nhưng các 
đơn vị đều e ngại, không muốn 
tiếp nhận do chưa đủ trang thiết 
bị, cơ sở vật chất để bảo quản hồ 
sơ và “ngại” trách nhiệm pháp lý 
đối với những hồ sơ, vụ việc của 
Văn phòng công chứng đã thực 
hiện công chứng trước đây. Vấn 
đề đặt ra là, Luật chỉ quy định việc 
tiếp nhận và trách nhiệm pháp 
lý của tổ chức hành nghề công 
chứng đối với hồ sơ, vụ việc của 
Văn phòng công chứng được 
chuyển giao nhưng chưa có quy 
định nào về quyền lợi của tổ chức 
hành nghề công chứng tiếp nhận 
hồ sơ lưu trữ này. Trong khi đó 
nếu tiếp nhận họ sẽ phải bố trí 
kho lưu trữ, tủ hồ sơ lưu trữ, trang 
thiết bị bảo quản, nhân sự quản 
lý hồ sơ, chưa kể đến trách nhiệm 
pháp lý đối với việc mất mát, thất 
lạc hồ sơ... , họ từ chối việc tiếp 
nhận cũng là điều dễ hiểu. Vì thế, 
kể từ khi Văn phòng công chứng 
chấm dứt hoạt động đến nay vẫn 
chưa thực hiện được việc bàn 
giao hồ sơ. Hơn nữa, Luật cũng 
không quy định chế tài xử lý đối 
với trường hợp từ chối tiếp nhận 
hồ sơ, nên cơ quan quản lý nhà 
nước không có căn cứ xử lý đối 
với trường hợp này.

Thứ tư, đối với việc cập nhật 
cơ sở dữ liệu phần mềm công 
chứng. Theo quy định, các tỉnh 
phải xây dựng cơ sở dữ liệu phần 
mềm công chứng, các tổ chức 
hành nghề công chứng và Công 
chứng viên phải thực hiện việc 
cập nhật để tra cứu thông tin khi 
thực hiện tác nghiệp công chứng, 
nhằm hạn chế những rủi ro pháp 
lý có thể xảy ra. Tại Phú Thọ, do 
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tỉnh chưa bố trí nguồn kinh phí nên Sở 
Tư pháp đã vận động các tổ chức hành 
nghề công chứng phối hợp với công ty 
phần mềm CMC đã xây dựng cơ sở dữ 
liệu phần mềm bằng nguồn kinh phí 
do các tổ chức hành nghề công chứng 
tự chi trả. Tuy nhiên, các tổ chức hành 
nghề công chứng không thực hiện việc 
cập nhật dữ liệu thường xuyên, có đơn 
vị chưa thực hiện do thiếu cán bộ có 
trình độ về công nghệ thông tin, nên 
đã xảy ra trường hợp công chứng hợp 
đồng mua bán tài sản 2 lần/cùng một 
đối tượng tài sản. 

Thứ năm, đối với việc công chứng 
bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước 
ngoài hoặc ngược lại. Hiện nay trình độ 
ngoại ngữ của nhiều Công chứng viên 
chưa cập nên nhiều khi chưa hiểu chính 
xác nội dung của bản dịch, mà theo quy 
định của Luật và văn bản hướng dẫn 
thi hành thì Công chứng viên phải chịu 
trách nhiệm cả về tính chính xác của nội 
dung bản dịch (nếu phiên dịch sai Công 
chứng viên cũng phải chịu trách nhiệm) 
do đó còn tâm lý e ngại khi thực hiện 
công chứng bản dịch.

Trước những khó khăn, vướng 
mắc như trên, đề nghị cần sớm sửa đổi, 
bổ sung Luật Công chứng cho phù hợp 
yêu cầu quản lý, tình hình thực tế ở địa 
phương, để tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong thực hiện Luật, trong 
đó nên cho phép kéo dài thời hạn thực 
hiện việc chuyển đổi Văn phòng công 
chứng quy định tại Điều 79 của Luật Công 
chứng để đảm bảo các Văn phòng công 
chứng có thời gian để bố trí đủ từ 2 Công 
chứng viên trở lên; Mở rộng tiêu chuẩn 
đối việc bổ nhiệm Công chứng viên. Bổ 
sung chế tài xử lý đối với các trường hợp 
như: không thực hiện việc truy cập dữ 
liệu công chứng trước khi thực hiện việc 
công chứng,...

Phan Linh

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, góp phần đưa tỉnh 
Phú Thọ ngày càng phát triển vững chắc trên con đường 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đã yêu cầu UBND tỉnh 
chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp thu ý kiến xác đáng 
của các vị đại biểu HĐND và cử tri; sớm triển khai thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh, lời hứa và 
nhiệm vụ của ngành mình, địa phương mình. HĐND tỉnh 
kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, 
viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các 
doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát 
huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ 
thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức 
thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu 
thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2017.

Khánh Trang

KỲ HỌP THỨ BA...
(Tiếp theo trang 8)

(Tiếp theo trang 13)

nhà nước ở địa phương với một hoặc nhiều đơn vị hành 
chính trên địa bàn tỉnh: Theo quy định của Luật thì UBND 
cấp huyện, cấp xã chỉ ban hành văn bản QPPL khi được 
luật giao. Tuy nhiên, thực tế địa phương có những quy 
định cần thiết phải ban hành để quản lý nhà nước hoặc 
biện pháp, chính sách riêng trên địa bàn một số huyện/
một huyện hoặc một số xã/một xã mà UBND cấp huyện, 
cấp xã không được luật giao. Theo Điều 28 của Luật thì 
UBND tỉnh có thẩm quyền ban hành văn bản này, Điều 127 
của Luật thì cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ 
tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền đề nghị xây dựng 
quyết định của UBND tỉnh, tuy nhiên, Luật và Nghị định số 
34 chưa quy định rõ: 

- Trường hợp UBND một xã/một số xã đề nghị ban 
hành quyết định thì phải thực hiện quy trình như thế nào? 
Có phải thông qua UBND cấp huyện không? Cơ quan nào 
có trách nhiệm trình UBND tỉnh?...  

- Trường hợp UBND một huyện/một số huyện đề nghị 
ban hành quyết định thì có phải thông qua sở, ngành quản 
lý nhà nước về lĩnh vực đó không?...

Bích Thủy
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Là địa phương được UBND tỉnh 
chọn tổ chức làm điểm Ngày 
Pháp luật năm 2016, Huyện Hạ 

Hòa đã tổ chức liên hoan tiểu phẩm 
tuyên truyền PBGDPL cho các xã, thị 
trấn trên địa bàn. Bằng hình thức 
sân khấu hóa, những nội dung liên 
quan đến Luật Hôn nhân và gia đình; 
Luật An toàn giao thông đường bộ, 
Pháp lệnh Dân số;… đã được các 
thành viên đến từ 6 đội thi là những 
tuyên truyền viên của xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện truyền tải đến người 
xem thông qua những tiểu phẩm 
như: “Một ngày đáng nhớ”, “Chí phèo 
với an toàn giao thông”, “Từ nay xin 
chừa”,… với những câu chuyện rất 
gần gũi với đời sống hằng ngày của 
nhân dân như: Vấn đề tảo hôn, bạo 
lực gia đình, an toàn giao thông, bạo 
lực trẻ em, chế độ hỗ trợ cho người 
lao động…

Tham gia buổi liên hoan, chị 
Nguyễn Hồng Huế, xã Vô Tranh chia 
sẻ: “Trước kia, vào mùa vụ tôi thường 
mang thóc, rơm, rạ ra đường phơi. 
Tôi chỉ nghĩ rằng đường rộng, sạch sẽ 
thuận tiện cho việc phơi phóng chứ 

không nghĩ rằng đây là việc làm 
vi phạm qui định về đảm bảo an 
toàn giao thông. Sau khi được 
tham gia tập các tiết mục tại liên 
hoan, tôi đã hiểu và từ bây giờ 
tôi sẽ không vi phạm nữa”. 

Cũng như chị Huế, anh Lê 
Quang Tám, xã Xuân Áng chia sẻ 
thêm: “Trước kia tôi không nghĩ 
rằng việc mở cửa xe ô tô lại cũng 
cần phải chấp hành các qui định 
về đảm bảo an toàn giao thông 
như thế. Với những kiến thức 
pháp luật nắm được thông qua 
buổi liên hoan, tôi sẽ về tuyên 
truyền lại cho những người thân 
trong gia đình để hiểu và nắm 
rõ các quy định của pháp luật về 
đảm bảo an toàn giao thông.”

Trao đổi với chúng tôi, 
bà Ngô Thị Như Hoa – Trưởng 
phòng Tư pháp huyện cho biết: 
“Các văn bản quy phạm pháp 
luật chứa đựng rất nhiều nội 
dung mà người làm công tác 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật không thể truyền tải hết 
trong một lúc, một buổi… Vì 
vậy, trong cái bao quát đó, chỉ 
nên lựa chọn những vấn đề cốt 
lõi, dễ hiểu, liên quan mật thiết 
đến đời sống người dân để 
truyền tải. Hình thức phổ biến 
cũng cần tùy theo đối tượng, 
nhưng phải diễn giải sao cho 
hấp dẫn, dễ thu hút người nghe. 
Với những người nông dân, 
đồng bào dân tộc, học sinh… 
chỉ cần nói về những vấn đề căn 
bản nhất trong các văn bản, bộ 
luật có liên quan đến họ”.  

Buổi liên hoan văn nghệ chỉ 
là một trong số các hoạt động 
nhằm tuyên truyền, PBGDPL tới 
người dân trên địa bàn. Huyện 

CHỌN 

Thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PB-
GDPL) ở huyện Hạ Hòa đã được các ban, ngành, địa phương 
trên địa bàn quan tâm, tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú, tập trung vào những vấn đề sát với đời sống nhân 

dân, tạo sự gần gũi, dễ hiểu đối với mỗi người dân từ đó tạo 
được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp 

hành pháp luật của người dân.

ĐỂ TUYÊN TRUYỀN
liên quan trực tiếp đến người dân
NHỮNG VẤN ĐỀ
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Hạ Hòa với địa bàn rộng, chia 
cắt, giao thông khó khăn, người 
dân đi làm ăn xa nhiều đã đặt 
ra những yêu cầu mới, đòi hỏi 
công tác PBGDPL phải có nhiều 
cải tiến, sáng tạo về hình thức 
tuyên truyền pháp luật nhằm 
đáp ứng được yêu cầu của nhiều 
đối tượng. Trong năm, Hạ Hòa 
đã tổ chức hàng trăm hội nghị, 
thu hút hàng nghìn lượt người 
tham gia. Nổi bật là triển khai 

huyện tuyên truyền pháp luật 
về dân sự, hộ tịch, thừa kế cho 
gần 500 lượt cán bộ cấp hội. Bên 
cạnh đó, Hạ Hòa còn duy trì hoạt 
động hiệu quả của 294 tổ hòa 
giải cơ sở với 1.625 hòa giải viên 
hoạt động theo Luật hòa giải ở 
cơ sở, trực tiếp giải quyết những 
mâu thuẫn phát sinh trong cộng 
đồng dân cư. 

Cho đến thời điểm này, 
hình thức tuyên truyền miệng 

viên chưa đáp ứng được yêu 
cầu. Để khắc phục những mặt 
hạn chế và tiếp tục phát huy 
vai trò tích cực của hình thức 
tuyên truyên trực tiếp, Phòng 
Tư pháp Hạ Hòa chủ động tham 
mưu Huyện ủy - UBND huyện để 
tăng cường củng cố, kiện toàn 
đội ngũ báo cáo viên pháp luật 
cấp huyện với 24 người và 362 
tuyên truyền viên pháp luật cấp 
xã. Trong những năm qua, đội 
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 
viên pháp luật của huyện đã 
thực sự trở thành lực lượng 
nòng cốt trong công tác tuyên 
truyền từ huyện đến cơ sở, 
thường xuyên gắn bó mật thiết 
với quần chúng nhân dân, làm 
cho thông tin được truyền tải 
thông suốt và kịp thời. Đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên 
chủ động khai thác thông tin từ 
các chủ trương, nghị quyết của 
Đảng, pháp luật nhà nước để 
truyền tải đến người dân, nhất là 
người dân tại các địa bàn vùng 
sâu, vùng xa, vùng khó khăn của 
huyện, trong đó chú trọng tới 
các chính sách gắn liền với đời 
sống hằng ngày của nhân dân. 

Mặt khác, cải tiến hình thức 
tuyên truyền bằng việc tổ chức 
các cuộc thi, liên hoan tiểu phẩm 
tuyên truyền pháp luật cho các 
hòa giải viên, báo cáo viên cơ sở 
được coi là một trong những hình 
thức có hiệu quả và tạo được sức 
lan tỏa. Qua các phần thi chào 
hỏi, thi tiểu phẩm tuyên truyền, 
xử lý tình huống pháp luật và các 
câu hỏi dành cho khán giả, tạo ra 
không khí sôi nổi, người thi và cổ 
động viên có vai trò tích cực hơn 
khi được tham gia vào quá trình 
tiếp nhận, trao đổi thông tin chứ 

tuyên truyền Luật Bầu cử đại 
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 
trên toàn bộ 33 xã, thị trấn cho 
gần 72 nghìn lượt người. Tổ 
chức tuyên truyền các Luật, 
Bộ luật cho 215 người là Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ 
tịch UBMTTQ, Chủ tịch HĐND, 
cán bộ tư pháp và Công an xã; 
thủ trưởng các cơ quan ban, 
ngành của huyện, các báo cáo 
viên pháp luật cấp huyện. Ngoài 
ra, Phòng Tư pháp cũng đã phối 
hợp với UBMTTQ - Hội nông dân 

vẫn đang là hình thức tuyên 
truyền pháp luật chiếm ưu thế, 
là hình thức chủ đạo ở nhiều địa 
phương. Tuy nhiên, trong quá 
trình phát triển không ngừng 
của xã hội, hình thức tuyên 
truyền mang tính truyền thống 
này cũng đã bộc lộ nhiều hạn 
chế, khi mà hình thức này phụ 
thuộc rất nhiều vào trình độ, kiến 
thức, kỹ năng và kinh nghiệm 
tuyên truyền viên, hòa giải viên. 
Thực tế cho thấy, có lúc, có nơi, 
các tuyên truyền viên, hòa giải 

Một tiểu phẩm trong Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật tại huyện Hạ Hòa
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trong công tác chuyên môn 
hằng năm, Hội đồng phối hợp 
PBGDPL của huyện đã lựa chọn 
những nội dung này để tuyên 
truyền, phổ biến tới người dân”.

Từ những chuyển biến linh 
hoạt và sáng tạo, sự phối hợp 
chặt chẽ của các cơ quan đơn 
vị trong công tác PBGDPL tại Hạ 
Hòa, năm 2016, huyện đã  thực 
hiện tốt việc tuyên truyền phổ 
biến các chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước đến đông đảo các tầng lớp 
nhân dân, góp phần nâng cao 
nhận thức và ý thức của nhân 
dân trong việc chấp hành pháp 
luật. Trong thời gian tới, Hạ Hòa 

Sở Tư pháp đã triển khai 
07 cuộc thanh tra chuyên 
ngành; 02 cuộc kiểm tra 

việc thực hiện Kết luận thanh tra 
tại 02 văn phòng công chứng 
đã được thanh tra năm 2015; đã 
ban hành kết luận 07 cuộc. Nội 
dung các vi phạm chủ yếu phát 
hiện qua thanh tra như: không 
mua bảo hiểm trách nhiệm 
nghề nghiệp công chứng viên 
theo quy định; không thực hiện 
đúng quy định về thông báo 
bán đấu giá tài sản; không lập, 
quản lý, sử dụng các loại sổ theo 
quy định; không thực hiện báo 
cáo tổ chức hoạt động với cơ 
quan có thẩm quyền theo quy 

định; thực hiện công chứng 
hợp đồng, giao dịch ngoài trụ 
sở không có lý do chính đáng, 
sửa lỗi kỹ thuật văn bản công 
chứng không đúng quy định. 
Qua đó đã phát hiện, chấn chỉnh 
kịp thời các sai sót, vi phạm của 
các cá nhân, tổ chức hành nghề 
công chứng, bán đấu giá tài sản 
trên địa bàn tỉnh.

Về công tác tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở 
Tư pháp đã tiếp 15 lượt với 25 
người đến khiếu nại, tố cáo, 
phản ánh, kiến nghị, tăng 14 
lượt và 24 người so với năm 
2015. Nội dung tiếp công dân 

tập trung vào một số lĩnh vực 
luật sư, công chứng, bán đấu 
giá tài sản, đất đai. Tổng số 
đơn đã tiếp nhận và xử lý: 37 
đơn thư các loại (năm 2015 là 
19 đơn), trong đó: khiếu nại 10 
đơn;  tố cáo 03 đơn; loại khác 
24 đơn. Số đơn thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở: 05/05 
đơn (khiếu nại: 04 đơn, kiến 
nghị: 01 đơn), đã giải quyết 
xong, đạt tỉ lệ 100%; 24/24 đơn 
không thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở, đã hướng dẫn 
công dân hoặc chuyển đến cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết 
theo quy định; không có khiếu 

không chỉ là ngồi nghe nói một 
chiều theo đề cương soạn sẵn. 
Qua thăm dò, khảo sát tại cuộc 
thi, hơn 97% người dự tỏ ra 
hào hứng, tán thành với hình 
thức này. 

Bà Ngô Thị Như Hoa cho 
biết thêm: “Những vấn đề có 
liên quan trực tiếp đến đời sống 
của người dân như: Chấp hành 
các qui định về đảm bảo an toàn 
giao thông, bạo lực gia đình, 
dân số - kế hoạch hóa gia đình,... 
luôn được người dân quan tâm. 
Ðó là những vấn đề thiết thực 
với người dân, trong khi kiến 
thức pháp luật của người dân 
vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, 

tập trung tuyên truyền, phổ 
biến các văn bản pháp luật liên 
quan quyền và trách nhiệm của 
nhân dân, nhất là các văn bản 
pháp luật đến các nhóm đối 
tượng cụ thể như: Thanh niên, 
Phụ Nữ, Nông dân, Người lao 
động, các địa bàn có nhiều vi 
phạm pháp luật trong huyện... 
giúp nhân dân nâng cao nhận 
thức, ý thức sống, làm việc theo 
Hiến pháp và pháp luật, nâng 
cao khả năng tự bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của mình, góp 
phần giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn./.

BBT

KẾT QUẢ MỘT SỐ LĨNH VỰC 

CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2016
CÔNG TÁC THANH TRA
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nại, tố cáo đông người, phức tạp, tồn đọng hoặc                                                                                                                
kéo dài.

 Về công tác phòng, chống tham nhũng: Sở 
ban hành Kế hoạch thực hiện hàng năm; đồng 
thời xây dựng Chương trình tổng thể thực hiện 
Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham 
nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công 
ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Các 
văn bản được quán triệt tới tất cả các cán bộ, 
công chức, viên chức của Sở. Sở Tư pháp đã thực 
hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 
như: công khai, minh bạch toàn bộ các thủ tục 
hành chính, công tác tuyển dụng, bố trí, quy 
hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ; 
thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/
QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về ban hành quy chế tặng quà, nhận quà và 
nộp quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử 
dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công 
chức, viên chức; xây dựng và thực hiện quy tắc 
ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, thực 
hiện nếp sống văn hóa công sở, ban hành quy 
chế làm việc của Sở…

Năm 2017, Sở Tư pháp sẽ tiến hành 05 cuộc 
thanh tra, trong đó tiến hành 02 cuộc thanh tra 
hành chính và 03 cuộc thanh tra chuyên ngành, 
tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công chứng, 
bán đấu giá tài sản, luật sư; đây là những lĩnh vực 
nóng, có tính chất phức tạp và thường xảy ra 
những tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại. Thông 
qua việc tiến hành thanh tra, kiểm tra nhằm phát 
hiện những sai sót, những kẽ hở, bất cập của 
pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thực hiện các biện pháp khắc phục, 
tháo gỡ vướng mắc trong việc quản lý nhà nước; 
chấn chỉnh các sai sót, tồn tại và xử lý đối với các 
vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ và hành nghề. Đồng thời qua 
công tác thanh tra, kiểm tra sẽ giúp cho các đơn 
vị, tổ chức được thanh tra có điều kiện rà soát lại 
tình hình chấp hành chính sách, pháp luật, rút ra 
những bài học kinh nghiệm, vận dụng vào thực 
tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
trong việc thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhu 
cầu của công dân và tổ chức.

 Phạm Mạnh Tiến

CÔNG TÁC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Để tiếp tục triển khai Luật Lý lịch tư pháp 
(LLTP) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Sở Tư pháp 
đã chủ động phối hợp từ việc tiếp nhận yêu 

cầu, thông tin LLTP đến việc cấp phiếu và cập nhật 
thông tin cơ sở dữ liệu LLTP và đặc biệt là triển khai 
trả kết quả LLTP qua dịch vụ bưu chính - một bước 
tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính, tạo 
điều kiện tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân 
khi xin cấp phiếu LLTP. 

Công tác cấp phiếu LLTP theo yêu cầu của cá 
nhân, cơ quan, tổ chức đã đảm bảo đơn giản hoá 
và thuận tiện hơn. Năm 2016, Sở Tư pháp đã tiếp 
nhận 3.512 hồ sơ xin cấp phiếu LLTP, đã phối hợp 
xác minh và cấp được 3.268 phiếu LLTP cho công 
dân với nhiều mục đích, như: hoàn thiện hồ sơ xin 
việc, đi lao động ở nước ngoài, kết hôn, xin nhận 
con nuôi, xin cấp chứng chỉ hành nghề y,... Nhìn 
chung, công tác cấp phiếu LLTP được Sở Tư pháp 
thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định pháp 
luật, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và 
công dân, không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo của 
công dân.

  Công tác xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ 
liệu LLTP đang từng bước đi vào hoạt động. Trong 
năm, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 9.803 thông tin LLTP 
từ hệ thống Toà án nhân dân các cấp, cơ quan thi 
hành án dân sự, cơ quan công an cấp huyện, Trung 
tâm LLTPQG, Toà án Quân sự Trung ương, Sở Tư 
pháp các tỉnh,… Lập 1.361 mã số LLTP vào cơ sở dữ 
liệu LLTP của tỉnh (mỗi mã số LLTP có từ 2-3 thông 
tin); lập và lưu 1.361 hồ sơ LLTP bằng giấy. Hồ sơ 
LLTP bằng giấy được thực hiện theo nguyên tắc 
phân loại, sắp xếp thành hồ sơ của từng cá nhân; 
mỗi hồ sơ có mã số riêng bảo đảm chính xác và 
thuận tiện cho việc tra cứu thông tin. 

Tuy nhiên, công tác LLTP của tỉnh cũng còn 
một số hạn chế nhất định, như: sự phối hợp xác 
minh nhân thân công dân của một số đơn vị có lúc 
chưa đảm bảo chất lượng và chưa kịp thời, nên việc 
cấp phiếu LLTP cho một số trường hợp còn quá 
hạn (23 trường hợp); một số đơn vị công an cấp 
huyện, thi hành án dân sự cung cấp chưa đầy đủ, 
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thiếu thông tin án tích; một bộ 
phận nhân dân còn thiếu kiến 
thức pháp luật, chưa cung cấp 
đầy đủ thông tin án tích và xóa 
án tích; biên chế công chức làm 
công tác LLTP còn thiếu, ...

Phát triển công tác LLTP 
theo hướng chuyên nghiệp, 
hiện đại là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của ngành 
Tư pháp. Trong thời gian tới, 

Ngay từ đầu năm 2016, Sở 
Tư pháp đã tham mưu 
cho UBND tỉnh ban hành 

kế hoạch trợ giúp pháp lý (TGPL) 
cho người khuyết tật, trong đó 
nhấn mạnh hoạt động truyền 
thông và bảo vệ quyền - lợi ích 
hợp pháp của người khuyết tật 
tại các cơ quan tiến hành tố 
tụng. Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý đã tiến hành thực hiện TGPL 
tại 6 cơ sở bảo trợ xã hội trên 
địa bàn tỉnh: Hội Bảo trợ người 
khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh; 
Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi 
tàn tật Việt Trì; Trung tâm hỗ trợ 
giáo dục dạy nghề trẻ em thiệt 
thòi Đất tổ; Nhà cứu trợ trẻ em 
xã Vĩnh Chân huyện Hạ Hòa; 
Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi 
tàn tật huyện Thanh Ba, Trung 
tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi 
chức năng cho người tâm thần 
tỉnh tại Đoan Hùng.

Tại các đợt TGPL, Trung tâm 
đã tư vấn, hướng dẫn giải đáp 
pháp luật cho 543 trường hợp. 
Đa số vướng mắc của người 
khuyết tật thường xoay quanh 
các chế độ bảo trợ xã hội dành 

Sở tiếp tục thực hiện quyết liệt 
việc xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP 
tại Sở Tư pháp bảo đảm từng 
bước chủ động trong việc quản 
lý, khai thác cơ sở dữ liệu LLTP 
của ngành; đẩy mạnh hơn nữa 
công tác phối hợp liên ngành 
trong triển khai thi hành Luật 
Lý lịch Tư pháp, trong đó chú 
trọng tăng cường sự phối hợp 
của giữa Sở Tư pháp và Tòa án 

nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 
dân, Công an tỉnh để chủ động 
hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, 
khó khăn trong thi hành Luật Lý 
lịch Tư pháp và các quy định có 
liên quan của Bộ luật Hình sự, 
Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Thi 
hành án hình sự, Luật Thi hành 
án dân sự.  

Đồng Trung Dũng

cho người khuyết tật, trình tự, 
thủ tục hưởng trợ cấp xã hội, 
các vấn đề liên quan đến quyền 
của người khuyết tật. Không chỉ 
dừng lại ở việc tư vấn, Trợ giúp 
viên pháp lý của Trung tâm còn 
đến tận nơi ở của người khuyết 
tật để giúp đỡ họ hoàn thành 
hồ sơ, làm đại diện thực hiện các 
thủ tục pháp lý cần thiết, liên hệ 
với cơ quan chức năng để giải 
quyết giúp họ thông qua hình 
thức tham gia tố tụng, đại diện 
ngoài tố tụng. Các Trợ giúp viên 
pháp lý và Luật sư là cộng tác 
viên của Trung tâm đã tham gia 
tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp cho 05 đối tượng là người 
khuyết tật. Ngoài ra, Trung tâm 
còn cấp phát hàng nghìn tờ gấp 
tuyên truyền pháp luật về chính 
sách của Đảng và Nhà nước đối 
với người khuyết tật; lắp đặt 
các bảng thông tin về TGPL tại 
các cơ sở bảo trợ xã hội. Công 
tác truyền thông không những 
giúp người khuyết tật biết được 
quyền lợi của mình mà còn làm 
cho đông đảo nhân dân có nhận 
thức, thái độ đúng đắn, sẵn sàng 

hỗ trợ, giúp đỡ những người kém 
may mắn hòa nhập cộng đồng.

Song song với những kết 
quả đạt được, công tác TGPL cho 
người khuyết tật còn gặp không 
ít khó khăn. Người khuyết tật 
biểu hiện dưới nhiều dạng 
khuyết tật khác nhau, đòi hỏi 
người thực hiện trợ giúp phải có 
đủ kỹ năng, kinh nghiệm mới có 
thể tiếp nhận được thông tin và 
tiến hành các hoạt động TGPL, 
trong khi đó đa số người thực 
hiện TGPL chưa được đào tạo kỹ 
năng này. Trên thực tế cho thấy, 
việc tham gia vào hoạt động 
TGPL cho người khuyết tật của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân rất 
hạn chế vì thiếu nguồn lực.

Trong năm 2017, Trung tâm 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất 
là các cơ quan, tổ chức đại diện 
của người khuyết tật, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người khuyết tật biết 
quyền được trợ giúp pháp lý và 
tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp 
lý khi có nhu cầu.  

Phan Thùy Linh 

CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
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Nhiệm vụ rà soát đơn 
giản hóa, công bố, công 
khai thủ tục hành chính 

là khâu then chốt để các thủ 
tục hành chính luôn bảo đảm 
đơn giản, dễ tiếp cận và thực 
hiện, tạo môi trường thuận lợi 
cho việc thu hút đầu tư, phát 
triển kinh tế, góp phần giữ 
vững an ninh, chính trị và trật 
tự an toàn xã hội. Từ ý thức 
trách nhiệm này, Sở Tư pháp 
đã tập trung tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch hàng 
năm về việc rà soát, đánh giá 
thủ tục hành chính, trong đó 
xác định cụ thể từng nhóm thủ 
tục cần tiến hành rà soát, đánh 
giá cũng như trách nhiệm của 
từng cơ quan, đơn vị chủ trì và 
phối hợp. 

Sở Tư pháp đã hướng dẫn 
các sở, ban, ngành trên địa bàn 
tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh 
công bố thủ tục hành chính 
đặc thù thuộc các lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường, khoa học 
và công nghệ. Trên cơ sở Quyết 
định công bố chuẩn hóa của các 
bộ, ngành, các sở, ban, ngành 
của tỉnh đã tiến hành rà soát 
các thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực ngành phụ trách đảm 
bảo rút ngắn tối đa thời hạn giải 
quyết, quy trình giải quyết.    

Năm 2016, công tác công 
bố thủ tục hành chính đã có sự 
chuyển biến tích cực, số TTHC 
trong các quyết định công bố 
do các ngành soạn thảo qua 
kiểm soát chất lượng đã tăng 

so với năm 2015. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh đã ban hành 18 quyết định công bố 
chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc các lĩnh 
vực dân tộc, khoa học và công nghệ, văn hóa 
– thể thao và du lịch, y tế, nội vụ, kế hoạch 
và đầu tư, thông tin truyền thông, ... với 798 
thủ tục. 100% thủ tục hành chính được kiểm 
soát chất lượng trước khi trình Chủ tịch UBND 
tỉnh công bố. Sở Tư pháp đôn đốc các sở, ban, 
ngành tiếp tục rà soát và hoàn thành việc 
tổng rà soát lại hệ thống văn bản QPPL và hệ 
thống danh mục TTHC, quyết định công bố 
TTHC sau chuẩn hóa; đối chiếu, xác định rõ số 
TTHC đang có hiệu lực thuộc phạm vi quản 
lý, thực hiện của tỉnh; số TTHC hiện công bố 
thiếu ở từng cấp, từng lĩnh vực. Đây là cơ sở 
quan trọng để đôn đốc các ngành thực hiện 
công bố, công khai theo đúng quy định.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã 
đạt được, công tác rà soát, đơn giản hóa và 
công bố, công khai thủ tục hành chính vẫn 
còn một số những khó khăn, vướng mắc. 
Quy định của pháp luật về công tác kiểm soát 
TTHC vẫn còn nhiều bất cập, chưa được hoàn 
thiện dẫn đến quá trình triển khai còn nhiều 
khó khăn, trở ngại. Việc xác định TTHC thuộc 
đối tượng cần kiểm soát theo Nghị định số 
63/2010/NĐ-CP chưa rõ ràng, dẫn đến quá 
trình từ công bố đến áp dụng thực hiện chưa 
phù hợp, thống nhất. Mối quan hệ phối hợp 
trong công tác rà soát, đơn giản hóa và công 
bố thủ tục hành chính còn hạn chế trong việc 
kết nối trao đổi thông tin giữa Phòng Kiểm 
soát TTHC thuộc Sở Tư pháp các địa phương 
với Phòng kiểm soát TTHC thuộc Vụ pháp chế 
các bộ ngành trung ương dẫn đến việc kiểm 
soát công bố, rà soát đơn giản hóa TTHC gặp 
nhiều khó khăn. Nhiều Bộ, Ngành sau khi ban 
hành Quyết định công bố TTHC chỉ gửi trong 
hệ thống ngành nên việc theo dõi, đôn đốc 
công bố TTHC ở địa phương chưa thuận lợi. 
Việc triển khai đánh giá tác động TTHC, tham 

CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA VÀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
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gia ý kiến về quy định hành 
chính chưa được thực hiện hoặc 
còn lúng túng dẫn đến nhiều 
TTHC chưa quy định đầy đủ các 
bộ phận cấu thành đòi hỏi sửa 
đổi, bổ sung văn bản QPPL trước 
khi công bố do đó kéo dài thời 
gian chuẩn hóa. 

Để giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc nâng cao hơn 
nữa hiệu quả công tác rà soát, 
đơn giản hóa và công bố thủ 
tục hành chính, trong thời gian 
tới, Sở Tư pháp sẽ đề xuất với 
UBND tỉnh đẩy mạnh hoạt động 
rà soát, đánh giá TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của 
cấp chính quyền trên địa bàn 
tỉnh nhằm kịp thời phát hiện 
những nội dung bất cập, không 
còn phù hợp của các quy định 
về TTHC để từ đó kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền sửa đổi, 
bổ sung các VBQPPL có liên 
quan; đồng thời kịp thời tham 
mưu công bố sửa đổi, bổ sung, 
thay thế hoặc bãi bỏ các TTHC 
có nội dung không còn phù 
hợp. Đề xuất với Cục Kiểm soát 
thủ tục hành chính tham mưu 
Văn phòng Chính phủ xây dựng 
cơ chế phối hợp kết nối trao 
đổi thông tin giữa Phòng KST-
THC các địa phương với Phòng 
KSTTHC thuộc Vụ pháp chế các 
bộ ngành trung ương để đảm 
bảo việc kiểm soát công bố, rà 
soát đơn giản hóa TTHC được 
thực hiện thuận lợi nhất. Đôn 
đốc các đơn vị sớm hoàn thành 
việc trình Chủ tịch UBND tỉnh 
ban hành Quyết định công bố 
thủ tục hành chính chuẩn hóa 
đã ban hành của các Bộ, ngành 
Trung ương.

Nguyễn Xuân Long

Công tác PBGDPL năm 2016 
đã có nhiều hoạt động tích 
cực, sôi nổi, bám sát và hỗ 

trợ quan trọng đối với việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 
và phát triển kinh tế, xã hội. Điển 
hình cho các hoạt động đó là các 
cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức tốt 
đợt cao điểm tuyên truyền pháp 
luật về bầu cử, góp phần vào sự 
thành công của cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức 
gần 2.500 cuộc tiếp xúc cử tri, hội 
nghị mạn đàm tiểu sử người ứng 
cử. Công tác in ấn, phát hành 
tài liệu tuyên truyền cho các cơ 
quan, đơn vị, địa phương, nhất là 
ở cơ sở được chú trọng. Ủy ban 
Bầu cử tỉnh, Sở Tư pháp đã cấp 
cho các tổ chức phụ trách bầu cử 
tỉnh, huyện, xã, tủ sách pháp luật 
cấp xã 36.692 cuốn tài liệu/sách 
hướng dẫn công tác bầu cử và 
hàng chục ngàn tờ gấp, bản tin/
tập san chuyên đề, đĩa CD tuyên 
truyền bằng lời về công tác bầu 
cử. Các phương tiện thông tin đại 
chúng đã tăng cường thời lượng 
tuyên truyền về bầu cử thông 
qua các chuyên mục Hướng tới 
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu HĐND và Hỏi đáp về bầu cử. 
Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ đã 
xây dựng và phát sóng hơn 700 
chuyên mục; Đài truyền thanh 
- truyền hình cấp huyện đã sản 
xuất và phát sóng hơn 5.200 lượt 
tin, bài, phóng sự, chuyên mục 

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

đồng thời thực hiện thống nhất 
khung giờ tuyên truyền. Nhiều 
cơ quan, đơn vị, địa phương đã 
tổ chức nhiều hoạt động chuyên 
sâu, mang lại hiệu quả cao trong 
công tác tuyên truyền về bầu cử, 
như tổ chức tập huấn cho thành 
viên tổ chức phụ trách công tác 
bầu cử các cấp, thực hiện các 
buổi tuyên truyền bề sâu; các 
hoạt động giao lưu kết hợp tìm 
hiểu pháp luật về bầu cử cho 
thanh niên ở các trường đại học, 
cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp, ở khu đông dân cư; tập 
huấn ứng cử viên trẻ, nữ ứng cử 
viên lần đầu tham gia ứng cử đại 
biểu Quốc hội khóa XIVvà HĐND 
các cấp; giao lưu văn nghệ kết 
hợp tuyên truyền pháp luật về 
bầu cử cho công nhân lao động 
ở khu công nghiệp, ... Nhờ làm 
tốt công tác tuyên truyền pháp 
luật ở cả bề rộng và chiều sâu, 
đợt cao điểm đã động viên mọi 
tầng lớp nhân dân nêu cao ý 
thức trách nhiệm công dân, tích 
cực tham gia cuộc bầu cử.

Hầu hết các văn bản pháp 
luật mới được ban hành và có 
hiệu lực thi hành đều được tổ 
chức phổ biến, quán triệt rộng 
rãi đến cán bộ, nhân dân bằng 
các hình thức thích hợp. Tiêu 
biểu là công tác tuyên truyền, 
tập huấn về Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương, Luật Bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân, các Luật 
và Bộ luật về hoạt động tố tụng 
và tổ chức bộ máy của các cơ 
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quan tiến hành tố tụng, Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật,... cho thành viên 
tổ chức phụ trách công tác bầu cử, các chức 
danh thuộc lĩnh vực tư pháp, báo cáo viên 
pháp luật, cán bộ pháp chế. Đặc biệt, các 
ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân 
dân, Thi hành án dân sự đã tổ chức học tập 
chuyên sâu đối với các Luật và Bộ luật về 
hoạt động tố tụng và tổ chức bộ máy của các 
cơ quan tiến hành tố tụng cho cán bộ, công 
chức toàn ngành. Các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh đã tổ chức trên 16 nghìn cuộc 
tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho trên 2,5 
triệu lượt người, cấp phát gần 1,8 triệu bản 
tài liệu pháp luật miễn phí cho người dân, 
với 8.179 tin bài về pháp luật; tăng 1,2 lần về 
số cuộc tuyên truyền, 1,3 lần về lượt người và 
1,6 lần về tài liệu so với năm 2015.

Bước đầu có sự gắn kết với công tác 
nghiên cứu, xây dựng dự thảo chính sách 
pháp luật; lồng ghép và gắn kết chặt chẽ với 
việc thực thi công vụ của cơ quan và cán bộ, 
công chức; gắn với đối thoại chính sách, tư 
vấn, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ vướng mắc 
với những vấn đề báo chí, dư luận xã hội quan 
tâm. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã 
tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân về 
những vấn đề được nhân dân quan tâm. Bảo 
hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị cung 
cấp thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế cho các cơ quan báo chí. Liên đoàn Lao 
động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp 
với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị 
đối thoại trực tiếp với người lao động về 
chế độ, chính sách liên quan đến đời sống, 
việc làm của công nhân lao động trên địa 
bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức 
hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm lắng 
nghe ý kiến, nguyện vọng, tập trung tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. 
Trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, đã kết hợp lồng ghép tuyên truyền 
pháp luật, chú trọng làm tốt công tác đối 
thoại, giải thích cho công dân hiểu và thực 
hiện tốt các quy định của pháp luật. 

Các hình thức tuyên truyền pháp luật 
hiệu quả như cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối 
thoại, tọa đàm, qua hình thức sân khấu hóa 
được tổ chức ngày càng nhiều hơn, thu hút sự 
hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, 
viên chức và nhân dân, tạo điểm nhấn quan 
trọng trong công tác PBGDPL trong năm. Đây 
là một trong những điểm nhấn quan trọng 
trong công tác PBGDPL năm 2016. Toàn tỉnh 
đã tổ chức trên 114 cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật, giao lưu tìm hiểu pháp luật ở các cấp, 
ngành với nhiều cấp độ, quy mô, thu hút 
39.321 lượt người tham gia. Điểm đặc biệt 
của năm 2016 là có nhiều cuộc thi dành cho 
các chức danh nghề nghiệp như kiểm sát 
viên, chấp hành viên, hòa giải viên, giảng 
viên lý luận chính trị, người làm công tác 
khuyến học, biên tập viên Trang TTĐT, ... với 
nội dung thi là kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức 
pháp luật rộng và chuyên sâu trên nhiều lĩnh 
vực quan trọng của đời sống xã hội và quản 
lý nhà nước như dân sự, hình sự, hoạt động 
tố tụng, thi hành án, bình đẳng giới, phòng 
chống bạo lực gia đình,...

Phùng Vân Anh

Một buổi du Xuân ngắm phố đông

Hai làn đường rộn gấm hoa nhung

Ba sông như vẽ trời xanh biếc

Bốn phía nên thơ đất thắm hồng

Sáu câu đối đỏ chữ tươi dòng

Bảy phường … tám phố, chín mười vẻ

Xuân Tết Việt Trì thỏa đợi mong.

    Phan Chúc

Xuân Tết Việt Trì
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Năm 2016, Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý đã thực hiện 
205 vụ tham gia tố tụng, 

tăng trên 300% so với năm 2015; 
số vụ việc đạt chất lượng tốt 
chiếm 80%. Mục tiêu trong năm 
2017 và những năm tiếp theo là 
đẩy mạnh hoạt động tham gia 
tố tụng của Trợ giúp viên pháp 
lý, đảm bảo chất lượng cung 
ứng dịch vụ từng bước ngang 
bằng chất lượng cung ứng dịch 
vụ của Luật sư ngoài thị trường.

Theo quy định của pháp 
luật về trợ giúp pháp lý, Trợ giúp 
viên pháp lý có quyền hạn, trách 
nhiệm thực hiện các hình thức 
trợ giúp pháp lý, trong đó có 
nhiệm vụ quan trọng là tham 
gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ 
quyền lợi cho người được trợ 
giúp pháp lý trong các vụ án. 
Cụ thể: Tham gia tố tụng hình 
sự để bào chữa cho người được 
trợ giúp pháp lý là người bị tạm 
giữ, bị can, bị cáo hoặc để bảo 
vệ quyền lợi cho người được 
trợ giúp pháp lý là người bị hại, 
nguyên đơn dân sự, bị đơn dân 
sự, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan đến vụ án hình sự; 
tham gia tố tụng dân sự, tố tụng 
hành chính để bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của người được 
trợ giúp pháp lý trong vụ việc 
dân sự, vụ án hành chính.

Kể từ khi Luật Trợ giúp 
pháp lý năm 2006 có hiệu lực 
thi hành và đi vào thực hiện 
trong cuộc sống, tư cách Trợ 
giúp viên pháp lý được khẳng 
định rõ nét song hành cùng vai 
trò trợ giúp pháp lý trong hoạt 
động tố tụng của Luật sư là 
cộng tác viên. Đặc biệt, vị trí, tư 
cách pháp lý của Trợ giúp viên 
pháp lý ngày được quy định cụ 
thể trong các văn bản pháp luật 
quan trọng như: Bộ luật Tố tụng 
dân sự năm 2015, Luật Tố tụng 
hành chính năm 2015. Từ đó, 
tạo bước chuyển biến mới trong 
nhận thức của các cơ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng và người dân về chức 
danh, nhiệm vụ của Trợ giúp 
viên pháp lý.

Từ nền tảng các cơ sở pháp 
lý điều chỉnh trong hoạt động 
trợ giúp pháp lý và quá trình 
tố tụng, đội ngũ Trợ giúp viên 
pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ không ngừng tăng lên về 
số lượng: Năm 2008, tỉnh có 03 
Trợ giúp viên pháp lý, đến năm 
2016 có 09 Trợ giúp viên pháp lý. 
100% trợ giúp viên pháp lý được 
đào tạo chính quy, nhiệt tình, 
tâm huyết với nghề trợ giúp. 
Đây được coi là nguồn lực quan 
trọng đẩy mạnh hoạt động trợ 

Năm 2017: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động 
THAM GIA TỐ TỤNG 
của Trợ giúp viên pháp lý trên địa bàn tỉnh

Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL tham gia xét xử lưu động 
do TAND tỉnh tổ chức tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn
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giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh 
ngày càng phát triển, trong đó 
có nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý 
trong hoạt động tố tụng.

Thực tế thời gian qua, trợ 
giúp viên pháp lý đã tích cực 
tham gia vào hoạt động tố tụng. 
Năm 2014, các Trợ giúp viên 
pháp lý của Trung tâm đã tham 
gia tố tụng trong 13 vụ án; đến 
năm 2015 con số này là 50 vụ, 
chiếm 50,5% tổng số vụ án có 
người thực hiện trợ giúp pháp 
lý tham gia; năm 2016, các Trợ 
giúp viên pháp lý đã thực hiện 
được 205 vụ việc, chiếm 88% 
tổng số vụ án có người thực 
hiện trợ giúp pháp lý tham gia, 
tăng 155 vụ việc so với cùng kỳ 
năm 2015). 

Qua công tác kiểm tra, 
đánh giá chất lượng vụ việc sau 
khi hoàn thành, số vụ việc do 
Trợ giúp viên pháp lý thực hiện 
đạt chất lượng tốt chiếm 80%. 
100% vụ việc không bị khiếu 
nại, tố cáo hay phản ánh về chất 
lượng, thái độ phục vụ từ người 
được cung cấp dịch vụ pháp lý 
miễn phí. Trình tự, thủ tục thiết 
lập hồ sơ vụ việc đầy đủ, kỹ 
năng tranh tụng tại Tòa án từng 
bước có chiều sâu, một số bản 
luận cứ, quan điểm bảo vệ có 
sức thuyết phục với Hội đồng 
xét xử và những người tham dự, 
góp phần bảo vệ tốt quyền lợi 
của đương sự là người được trợ 
giúp pháp lý trong vụ án, hỗ trợ 
có hiệu quả công tác thực thi, 
thi hành pháp luật, tăng cường 
pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, bên cạnh những 
kết quả đạt được là cơ bản, chủ 
yếu, vẫn còn tồn tại một số khó 

khăn, hạn chế làm ảnh hưởng 
đến chất lượng tham gia tố 
tụng của Trợ giúp viên pháp lý 
nói riêng và công tác trợ giúp 
pháp lý nói chung như: Một 
số cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng chưa 
quan tâm, tạo điều kiện cho Trợ 
giúp viên pháp lý tiếp cận với 
đối tượng được trợ giúp pháp 
lý khi có nhu cầu trong các vụ 
án; kỹ năng, kinh nghiệm tham 
gia tố tụng của một số Trợ giúp 
viên pháp lý còn hạn chế; hiệu 
quả hoạt động của Hội đồng 
Phối hợp liên ngành về trợ giúp 
pháp lý trong hoạt động tố 
tụng ở tỉnh chưa cao. Điều này 
dẫn đến số lượng vụ án có Trợ 
giúp viên pháp lý tham gia bảo 
vệ, bào chữa chưa nhiều trong 
tương quan chung số vụ án có 
đương sự, bị can, bị cáo là người 
được trợ giúp pháp lý (chỉ chiếm 
khoảng 1/3); chất lượng một số 
vụ việc chưa cao, chưa đáp ứng 
được đầy đủ nhu cầu, mong đợi 
của người được trợ giúp pháp lý.

Vì vậy, trong giai đoạn 
hiện nay, triển khai thực hiện 
Quyết định số 749/QĐ-TTg 
ngày 01/6/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án 
đổi mới công tác trợ giúp pháp 
lý giai đoạn 2015 - 2025, Kế 
hoạch số 4991/KH-UBND ngày 
01/12/2015 của Chủ tịch UBND 
tỉnh triển khai thực hiện Đề án 
đổi mới công tác trợ giúp pháp 
lý giai đoạn 2015-2025 trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó có 
nhiệm vụ quan trọng phải đẩy 
mạnh hoạt động tham gia tố 
tụng của Trợ giúp viên pháp lý, 
đảm bảo chất lượng cung ứng 
dịch vụ từng bước ngang bằng 

chất lượng cung ứng dịch vụ của 
Luật sư ngoài thị trường thì giải 
pháp để nâng cao chất lượng, số 
lượng vụ việc tham gia tố tụng 
của Trợ giúp viên pháp lý ở tỉnh 
là việc làm quan trọng và cần 
thiết. Để nâng cao chất lượng 
tham gia tố tụng của Trợ giúp 
viên pháp lý trong thời gian tới, 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 
nước tập trung tham mưu Hội 
đồng Phối hợp liên ngành về trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động 
tố tụng ở tỉnh, cơ quan thường 
trực của Hội đồng (Sở Tư pháp) 
thực hiện tốt một số nhiệm vụ, 
giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường 
năng lực, hiệu quả hoạt động 
của Hội đồng Phối hợp liên 
ngành về trợ giúp pháp lý trong 
hoạt động tố tụng ở tỉnh, nhất 
là trong công tác chỉ đạo, kiểm 
tra, giám sát thường xuyên các 
nhiệm vụ phối hợp, tạo điều 
kiện thuận lợi, kịp thời cho các 
trợ giúp viên pháp lý tham gia 
tố tụng trong các vụ án có đối 
tượng là người được trợ giúp 
pháp lý khi có yêu cầu.

Thứ hai, đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về trợ giúp pháp lý 
cho các đối tượng được trợ giúp 
pháp lý, trong đó chú trọng vào 
nhiệm vụ giải thích cho các 
đối tượng thuộc diện được trợ 
giúp pháp lý về quyền và nghĩa 
vụ trợ giúp pháp lý song hành 
cùng quyền và nghĩa vụ trong 
quá trình tố tụng.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác 
truyền thông về trợ giúp pháp 
lý theo Quyết định số 32/2016/

(Xem tiếp trang 29)
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hậu quả, chủ yếu là khôi phục 
lại tình trạng ban đầu như trong 
lĩnh vực xây dựng là buộc tháo 
dỡ công trình, phần công trình 
xây dựng không có giấy phép 
hoặc xây dựng không đúng với 
giấy phép; biện pháp ngăn chặn 
bảo đảm xử phạt VPHC chủ yếu là 
tạm giữ người, tang vật, phương 
tiện vi phạm hành chính, giấy 
phép,... 

Thực tiễn thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính 
trên địa bàn tỉnh cho thấy những 
vướng mắc bất cập, chủ yếu sau:

Vướng mắc từ các quy 
định của Luật XLVPHC  ...

- Điều 70 Luật XLVPHC quy 
định thời hạn gửi Quyết định 
xử phạt VPHC để thi hành là 02 
ngày, tuy nhiên việc thực hiện 
quy định này trong xử phạt 
VPHC ở lĩnh vực giao thông là rất 
khó vì khối lượng quyết định xử 
phạt một ngày lớn, không thể 
gửi hết trong vòng 02 ngày, hơn 
nữa người vi phạm an toàn giao 
thông phần lớn là lái xe, nhiều 
trường hợp cư trú không ổn định 
nên ít có mặt tại địa phương, địa 
chỉ ghi trong giấy tờ khác với địa 
chỉ nơi cư trú thực tế... nên người 
vi phạm khó có thể nhận được 
quyết định trong thời hạn này.

CỦA PHÁP LUẬT 
về xử lý vi phạm hành chính

Theo số liệu thống kê năm 
2016, các cơ quan nhà 
nước trên địa bàn tỉnh đã 

ban hành là 110.919 quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính; số 
quyết định đã thi hành: 99.164; số 
quyết định chưa thi hành xong: 
11.755; số quyết định bị cưỡng 
chế thi hành: 52. Toàn tỉnh có 
112.780 vụ vi phạm hành chính 
với tổng số tiền phạt là trên 95,3 
tỷ đồng; số tiền thu được từ bán, 
thanh lý tang vật, phương tiện bị 
tịch thu trên 4,7 tỷ đồng. 

Các hành vi vi phạm chủ yếu 
trong các lĩnh vực là vi phạm về 
trọng tải của ô tô, vi phạm về phá 
rừng, khai thác rừng trái phép, 
vận chuyển, mua bán, cất giữ lâm 
sản trái phép. Đáng chú ý là các vi 
phạm trong lĩnh vực thương mại 
với các hành vi phổ biến là kinh 
doanh hàng nhập lậu, hàng giả, 
an toàn thực phẩm; vận chuyển 
gia súc, gia cầm không có chứng 
nhận kiểm dịch... Các hình thức 
xử phạt chủ yếu là phạt tiền, tịch 
thu tang vật vi phạm hành chính, 
phương tiện được sử dụng để vi 
phạm hành chính như trong lĩnh 
vực giao thông là tước quyền sử 
dụng giấy phép, chứng chỉ hành 
nghề; tịch thu tang vật, phương 
tiện vi phạm hành chính. Việc áp 
dụng các biện pháp khắc phục 

- Một số quy định của Luật 
XLVPHC quy định chưa rõ ràng, 
chồng chéo gây lúng túng cho 
cơ quan có thẩm quyền áp dụng. 
Quy định về tình tiết tăng nặng 
nhưng chưa có hướng dẫn thế 
nào là quy mô lớn; chưa có quy 
định hướng dẫn về trình tự, thủ 
tục thực hiện việc bổ sung, hủy 
bỏ, ban hành quyết định mới 
như thế nào (khoản 3 Điều 18 
Luật Xử lý VPHC). 

- Khoản 1 điều 24 Luật 
XLVPHC quy định mức tiền phạt 
tối đa trong các lĩnh vực quản lý 
nhà nước nhưng không có quy 
định đối với lĩnh vực dân tộc.

- Tính hiệu lực trong việc 
chấp hành các quyết định xử 
phạt VPHC còn thấp, nguyên 
nhân là ý thức chấp hành của các 
đối tượng vi phạm chưa nghiêm 
túc, trong khi đó chế tài xử phạt 
đối với một số hành vi vi phạm 
chưa đủ sức răn đe, không đảm 
bảo nguyên tắc mọi hành vi 
VPHC được phát hiện và xử lý                   
kịp thời.

... đến các quy định của 
các văn bản quy định chi tiết 
thi hành Luật XLVPHC

- Tại các văn bản hướng 
dẫn thực hiện Luật XLVPHC 
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chưa quy định thống nhất về đối 
tượng bị xử phạt vi phạm hành 
chính: Theo khoản 2 Điều 2 Luật 
XLVPHC thì xử phạt VPHC chỉ áp 
dụng đối với cá nhân, tổ chức 
không áp dụng đối với hộ gia 
đình. Tuy nhiên, tại điểm a khoản 
1 điều 2 Nghị định 102/2014/NĐ-
CP ngày 10/11/2014 của Chính 
phủ quy định XPVPHC trong lĩnh 
vực đất đai thì đối tượng xử phạt 
bao gồm hộ gia đình và cộng 
đồng dân cư.

- Việc lập biên bản đối với vi 
phạm hành lang giao thông mà 
công trình xây dựng của các hộ 
gia đình vi phạm lại nằm trong 
diện tích đất thổ cư (có trong giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất 
được chính quyền địa phương 
cấp cho các hộ gia đình nằm dọc 
theo các tuyến đường bộ). Vì vậy 
các cá nhân vi phạm bằng mọi lý 
do không ký vào biên bản xử lý vi 
phạm hành chính và không thực 
hiện Quyết định xử phạt.

- Hiện nay, tiền phạt vi 
phạm hành chính được nộp luôn 
vào ngân sách nhà nước, trong 
khi mục lục ngân sách nhà nước 
lại chưa quy định mục riêng cho 
lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả; vì vậy 
gây khó khăn cho đơn vị khi đối 
chiếu số liệu thu với Kho bạc nhà 
nước, đặc biệt là các đơn vị có 
số thu lớn, có nhiều đơn vị trực 
thuộc như Chi cục Quản lý thị 
trường. 

- Việc thực hiện các quy 
định về các biện pháp tạm giữ 
phương tiện, tạm giữ các loại 
giấy tờ có liên quan,... chưa đủ 
mạnh để bắt buộc người vi 
phạm phải đến chấp hành quyết 

định xử phạt; việc quy định mức 
phạt đối với một số hành vi cao 
hơn giá trị phương tiện bị tạm 
giữ nên người vi phạm không 
đến xử lý; việc cấp các loại giấy 
chứng nhận đăng ký phương 
tiện, giấy phép lái xe, thủ tục còn 
đơn giản và kinh phí ít, trong 
khi đó việc phối hợp giữa các cơ 
quan ra quyết định xử phạt và cơ 
quan có thẩm quyền cấp lại các 
loại giấy tờ có lúc, có nơi chưa 
chặt chẽ nên còn để xảy ra hiện 
tượng người vi phạm không đến 
chấp hành quyết định xử phạt 
mà đi làm thủ tục cấp lại các loại 
giấy tờ bị tạm giữ.

-  Đoạn 2 Khoản 1 Điều 126 
Luật Xử lý vi phạm hành chính 
quy định: “... đối với tang vật, 
phương tiện đang bị tạm giữ 
do bị chiếm đoạt, sử dụng trái 
phép để vi phạm hành chính 
thuộc trường hợp bị tịch thu 
thì trả lại cho chủ sở hữu, người 
quản lý hoặc người sử dụng hợp 
pháp...”. Tuy nhiên, Nghị định số 
81/2013/NĐ-CP chưa quy định 
cụ thể về trình tự, thủ tục trả lại, 
do đó việc thực hiện, áp dụng 
quy định này trên thực tế còn 
gặp nhiều khó khăn.

và trong tổ chức thực hiện 
Luật XPVPHC và các văn bản 
hướng dẫn thi hành

- Về các điều kiện đảm bảo 
thi hành Luật:

Hiện nay nhiệm vụ theo 
dõi công tác thi hành pháp luật 
XLVPHC tại các sở, ngành giao 
cho Phòng Thanh tra hoặc Văn 
phòng phụ trách; đối với cấp 
huyện, hầu hết chưa bố trí công 
chức chuyên trách thực hiện 
nhiệm vụ quản lý công tác thi 

hành pháp luật về XLVPHC cho 
phòng Tư pháp mà chỉ giao công 
chức kiêm nhiệm, đối với cấp xã 
chỉ giao công chức Tư pháp - Hộ 
tịch kiêm nhiệm trong khi khối 
lượng công việc lại nhiều nên 
việc triển khai công tác theo dõi 
thi hành pháp luật về XLVPHC ở 
cơ sở còn hạn chế, khó khăn. Mặt 
khác, theo quy định tại Điều 28 
của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP 
thì Bộ Nội vụ có trách nhiệm “Xây 
dựng, trình Thủ tướng Chính phủ 
quy định biên chế bảo đảm thực 
hiện công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính trên 
cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp và 
các cơ quan khác có liên quan”, 
tuy nhiên đến nay nhiệm vụ 
này vẫn chưa được Bộ Nội vụ 
thực hiện dẫn tới tình trạng địa 
phương không có nguồn biên 
chế để bố trí, phân bổ cho các 
cơ quan tư pháp. Cán bộ làm 
công tác pháp chế tại các sở, 
ban, ngành, cán bộ tư pháp tại 
cấp huyện, xã phải kiêm nhiệm 
nhiều việc và thường xuyên luân 
chuyển do đó cũng làm ảnh 
hưởng đến hiệu quả, chất lượng 
công việc. 

Về kinh phí và cơ sở vật 
chất chưa đáp ứng được so với 
yêu cầu thực tế, nhất là đối với 
cấp huyện, xã các trang thiết 
bị, phương tiện kỹ thuật còn 
thiếu, một số máy móc bị hư 
hỏng, xuống cấp do đã sử dụng 
lâu năm; kinh phí cho công tác 
XLVPHC chưa đảm bảo về mức 
chi, nội dung chi gây khó khăn 
trong quá trình thực hiện. 

- Công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật, 
bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ 
mặc dù đã được nhiều đơn vị, địa 
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phương thực hiện nhưng chưa thường xuyên, 
đồng đều nên chưa tạo được sự tác động 
mạnh mẽ đến việc nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của người dân. Bên cạnh đó, công 
tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ 
làm công tác XLVPHC mặc dù thời gian qua 
đã có sự quan tâm nhưng việc tổ chức các lớp 
kỹ năng chuyên sâu chưa được nhiều. 

- Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan 
chức năng trong xử lý vi phạm hành chính: 
Mặc dù UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối 
hợp trong quản lý công tác thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên đây là Quy chế mới 
(ban hành đầu tháng 8/2016) nên công tác 
phối hợp giữa các cấp, các ngành chức năng 
có liên quan trong công tác XLVPHC hầu như 
chỉ dừng ở chế độ phối hợp báo cáo, chưa 
thực sự thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời 
như: phối hợp kiểm tra liên ngành, nội dung 
phối hợp trong việc thông báo vi phạm giữa 
các ngành, các cấp chưa thật sự hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi 
hành pháp luật về XLVPHC năm 2017 là cần 
tiếp tục thực hiện Quyết định số 24/2016/
QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh về 
ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý 
công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ, đảm bảo công tác quản 
lý XLVPHC và thi hành pháp luật về XLVPHC 
được thực hiện kịp thời, thông suốt và hiệu 
quả. Để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả 
của công tác THPL về xử lý VPHC, góp phần 
giảm thiểu và ngăn ngừa các vi phạm hành 
chính trong thời gian tới, chính quyền địa 
phương các cấp và các Sở, ngành cần tiếp 
tục đẩy mạnh việc thực hiện một số giải pháp 
như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật, kiểm tra, thanh tra; 
tăng cường vai trò tham mưu, giúp việc của 
các cơ quan, bộ phận Tư pháp, Công an, Văn 
phòng... đồng thời chú trọng, quan tâm hơn 
nữa đến vấn đề phân cấp kinh phí, trang thiết 
bị, tổ chức bộ máy, biên chế nhân sự làm công 
tác THPL về XLVPHC./.      

Hương Xuyến    

QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ đến các đối tượng được trợ giúp pháp lý ở 
vùng sâu, vùng xa, nơi có đông người được trợ 
giúp pháp lý sinh sống bằng các phương pháp, 
cách thức phù hợp để các đối tượng khi có nhu 
cầu trợ giúp pháp lý được tiếp cận và thụ hưởng 
chính sách trợ giúp pháp lý.

Xây dựng sự gắn kết giữa mạng lưới tổ chức 
thực hiện trợ giúp pháp lý và chính quyền địa 
phương trong công tác hòa giải các mâu thuẫn, 
tranh chấp ở cơ sở, kịp thời cử Trợ giúp viên pháp 
lý thực hiện trợ giúp pháp lý từ quá trình hòa giải 
tiền tố tụng, tạo cơ sở cho việc tham gia tố tụng 
đạt hiệu quả.

Thứ tư, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, tập 
trung vào kỹ năng, kinh nghiệm tham gia tố tụng 
của Trợ giúp viên pháp lý thông qua đào tạo, tập 
huấn, học tập, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm.

Tạo điều kiện cho các Trợ giúp viên pháp lý 
mới được bổ nhiệm theo học kinh nghiệm, kỹ 
năng tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp 
lý, Luật sư là cộng tác viên nhiều kinh nghiệm, 
nhằm đào tạo, nâng cao kinh nghiệm tham gia tố 
tụng cho Trợ giúp viên pháp lý mới, giúp nhanh 
chóng thực hiện việc tham gia tố tụng mang tính 
độc lập.

Thứ năm, xác định chỉ tiêu tham gia tố tụng 
cho các Trợ giúp viên pháp lý phù hợp với chỉ 
tiêu chung của Bộ Tư pháp, chú trọng vào chỉ 
tiêu chất lượng vụ việc, có cơ chế khen thưởng, 
khuyến khích các Trợ giúp viên pháp lý tham gia 
tố tụng đạt được nhiều kết quả tốt.

Có cơ chế khuyến khích, khen thưởng kịp 
thời với các Trợ giúp viên pháp lý đạt nhiều thành 
tích trong hoạt động tố tụng trong điều kiện, khả 
năng cho phép./.

Đào Minh Hải 

Năm 2017: Tiếp tục đẩy mạnh
hoạt động ...

(Tiếp theo trang 26)
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Luật Hộ tịch năm 2014 có 
hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2016 đã có những 

thay đổi lớn so với các quy định 
pháp luật trước đây về lĩnh vực 
Tư pháp - Hộ tịch; đặc biệt thể 
hiện rõ quan điểm thực hiện 
phân cấp mạnh cho chính 
quyền địa phương, trao thẩm 
quyền cho UBND cấp huyện giải 
quyết các việc đăng ký hộ tịch 
có yếu tố nước ngoài (trước đây 
thuộc thẩm quyền của UBND 
cấp tỉnh). Trong năm đầu tiên 
triển khai Luật Hộ tịch, UBND 
huyện Lâm Thao đã làm tốt công 
tác đăng ký các việc hộ tịch có 

yếu tố nước ngoài nói chung và 
công tác đăng ký kết hôn có yếu 
tố nước ngoài nói riêng.

Trong những năm gần đây, 
do chính sách mở rộng hội nhập 
quốc tế cùng với sự phát triển 
của quá trình giao lưu quốc tế, 
phát triển kinh tế, xã hội đã dẫn 
đến các quan hệ hôn nhân, gia 
đình có yếu tố nước ngoài phát 
sinh ngày càng nhiều. Sự mở 
rộng quan hệ hợp tác, giao lưu 
trên mọi lĩnh vực giữa các nước 
trên thế giới tạo ra cơ hội cho 
người nước ngoài đến Việt Nam 
cũng như công dân Việt Nam ra 
nước ngoài học tập, làm việc, du 

lịch, giao lưu, gặp gỡ tìm hiểu 
nhau dẫn đến số lượng hồ sơ yêu 
cầu đăng ký kết hôn giữa công 
dân Việt Nam với người nước 
ngoài ngày một tăng. Vì vậy, quy 
định việc đăng ký kết hôn có 
yếu tố nước ngoài thuộc thẩm 
quyền của UBND cấp huyện đã 
khắc phục tồn tại, hạn chế trong 
công tác đăng ký, quản lý hộ 
tịch; góp phần tăng cường vai 
trò quản lý nhà nước của UBND 
cấp tỉnh, Sở Tư pháp; đồng thời 
phát huy năng lực, trách nhiệm 
của UBND cấp huyện.

Trên cơ sở Luật Hộ tịch năm 
2014, Nghị định số 123/2015/

UBND huyện Lâm Thao: 

Thực hiện tốt công tác đăng ký 
kết hôn có yếu tố nước ngoài
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NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Hộ tịch, Thông 
tư số 15/2015/TT-BTP ngày 
16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Hộ tịch và Nghị 
định số 123/2015/NĐ-CP và các 
văn bản hướng dẫn của Trung 
ương và của tỉnh Phú Thọ. Năm 
2016, UBND huyện Lâm Thao 
đã thực hiện đăng ký kết hôn 
theo đúng quy định pháp luật 
cho 09 trường hợp. Trong đó, 
công dân Việt Nam kết hôn với 
người có quốc tịch Trung Quốc 
(Đài Loan) 07 trường hợp, chiếm 
78%; 01 trường hợp là công dân 
Việt Nam kết hôn với người có 
quốc tịch Hoa Kỳ và 01 trường 
hợp là công dân Việt Nam kết 
hôn với người có quốc tịch Đức. 
Tỉ lệ nữ công dân Việt Nam kết 
hôn với nam công dân các nước 
khác chiếm đa số. Các đôi nam 
nữ yêu cầu đăng ký kết hôn đều 
tự nguyện, có mong muốn xây 
dựng gia đình thực sự; phần lớn 
do đi xuất khẩu lao động, gặp 
gỡ nhau và tiến tới quan hệ hôn 
nhân. Hai bên nam nữ đều có 
thể giao tiếp với nhau ít nhất 
bằng một ngôn ngữ chung, có 
hiểu biết cơ bản về gia đình, văn 
hóa và pháp luật hai nước. 

Quy định về thủ tục đăng 
ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 
của Việt Nam hiện nay đơn giản 
hơn, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân so với thời điểm 
trước khi Luật Hộ tịch năm 2014 
có hiệu lực. Luật Hộ tịch năm 
2014 và Nghị định số 123/2015/
NĐ-CP không quy định việc 
phỏng vấn khi giải quyết yêu 

cầu đăng ký kết hôn có yếu tố 
nước ngoài như quy định tại 
Nghị định số 24/2013/NĐ-CP 
và Nghị định số 126/2014/NĐ-
CP. Đây là bước cải cách thủ tục 
hành chính phù hợp với thực 
tế hiện nay, đảm bảo quyền 
công dân, quyền con người 
trong lĩnh vực hôn nhân và 
gia đình được ghi nhận trong 
Hiến pháp. Mặt khác, quy định 
này góp phần hạn chế tiêu cực, 
tránh tình trạng sách nhiễu, gây 
phiền hà cho công dân của cán 
bộ làm công tác hộ tịch. Đồng 
thời cũng đặt ra yêu cầu cao về 
kỹ năng, trình độ chuyên môn 
và khả năng quan sát của cán 
bộ làm công tác hộ tịch của 
phòng Tư pháp.

Mặc dù, số lượng công 
chức của phòng Tư pháp huyện 
Lâm Thao ít (02 biên chế) nhưng 
do có sự chủ động nghiên cứu 
các quy định pháp luật, tham 
gia tập huấn nghiệp vụ, thường 
xuyên trau dồi kiến thức pháp 
luật, nâng cao kỹ năng giải 
quyết công việc và trao đổi, 
học hỏi kinh nghiệm từ phòng 
nghiệp vụ của Sở Tư pháp nên 
công tác đăng ký kết hôn của 
UBND huyện diễn ra khá thuận 
lợi, không có khó khăn nào xảy 
ra gây ảnh hưởng đến quyền 
lợi của công dân. Công dân đến 
yêu cầu đăng ký kết hôn đều 
được tư vấn tận tình, hướng dẫn 
cặn kẽ, không gây khó khăn với 
công dân, luôn tạo điều kiện 
thuận lợi nhất về mọi mặt. Lễ 
đăng ký kết hôn tại trụ sở UBND 
huyện được tổ chức đơn giản, 
lịch sự, có lãnh đạo UBND huyện 
tới dự và trao giấy chứng nhận 
kết hôn cho các cặp vợ chồng 

theo đúng quy định.

Để công tác đăng ký kết 
hôn có yếu tố nước ngoài trên 
địa bàn tỉnh được thực hiện có 
hiệu quả thì nguồn nhân lực có 
chất lượng của các phòng Tư 
pháp phải được đảm bảo, đồng 
thời không ngừng nâng cao 
trình độ chuyên môn, kỹ năng 
giải quyết vụ việc. Sở Tư pháp 
cần quan tâm hơn nữa đến công 
tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ 
cho cán bộ làm công tác hộ tịch 
của Phòng Tư pháp các huyện, 
thành thị và công chức Tư pháp 
- Hộ tịch các xã, phường, thị trấn 
trên toàn tỉnh.

              Kim Oanh 
Phòng Tư pháp Lâm Thao
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Trong những năm qua, 
Phòng Tư pháp huyện 
Cẩm Khê đã hoàn thành 

xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm 
công tác đề ra, các mặt công tác 
đạt kết quả toàn diện. Đặc biệt, 
luôn tham mưu tốt để UBND 
huyện là đơn vị đi đầu trong 
việc tổ chức, triển khai các cuộc 
thi tìm hiểu pháp luật do Trung 
ương, tỉnh phát động. 

Ngay sau khi nhận được 
kế hoạch triển khai cuộc thi 
của UBND tỉnh, UBND huyện đã 
nhanh chóng, kịp thời ban hành 
kế hoạch, văn bản triển khai, 
hướng dẫn tổ chức thực hiện 
cuộc thi tới tất cả các cơ quan, 
đơn vị, các xã, thị trấn trên địa 
bàn toàn huyện. Bên cạnh đó, 
huyện Cẩm Khê luôn xác định 
tham gia các Cuộc thi, Hội thi 

dưới nhiều hình thức được in, 
cấp phát cho các tầng lớp nhân 
dân, qua đó người dân có cách 
hiểu chính xác về nội dung cũng 
như vị trí, vai trò của Hiến pháp 
và của công tác Hòa giải ở cơ 
sở đối với sự ổn định, phát triển 
của đất nước. Tạo động lực để 
người dân tham gia vào Cuộc 
thi, Hội thi một cách tích cực và 
hiệu quả hơn. 

Điển hình năm 2015, 
hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm 
hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ, huyện Cẩm 
Khê đã tổ chức, triển khai cuộc 
thi tới toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức, học sinh, người 
dân trên địa bàn toàn huyện và 
đã đạt được các giải thưởng, 
đó là: Giải A cho tập thể UBND 
huyện Cẩm Khê, 04 giải cá nhân, 
trong đó có 01 giải Nhì, 01 giải 
ba, 02 giải khuyến khích. Năm 
2016, tiếp tục hưởng ứng Hội 
thi “Hòa giải viên giỏi lần thứ III 
năm 2016 tỉnh Phú Thọ”, Phòng 
Tư pháp huyện đã tham mưu 
UBND huyện ban hành Quyết 
định thành lập Đội thi tham gia 
Hội thi, tích cực luyện tập và đạt 
giải Nhất toàn tỉnh.

Để có được những thành 
công đó, qua thực tiễn triển 
khai các cuộc thi, hội thi chúng 
tôi rút ra một số kinh nghiệm 
như sau:

với tinh thần, thái độ nghiêm 
túc, tận tâm, nhiệt tình, làm 
hết sức mình và luôn coi đây là 
một nhiệm vụ chính trị quan 
trọng. Do đó, UBND huyện đã 
chỉ đạo Trang thông tin điện tử, 
Đài Truyền thanh từ huyện đến 
cơ sở đăng tải đầy đủ nội dung 
Hiến pháp, các tài liệu tham 
khảo phục vụ cho cuộc thi viết 
và Hội thi Hòa giải viên giỏi.

Với vai trò là cơ quan tham 
mưu, giúp UBND huyện về triển 
khai tổ chức Cuộc thi trên địa 
bàn, Phòng Tư pháp đã tiến hành 
in, sao các tài liệu như: thể lệ 
cuộc thi; Bộ câu hỏi và đề cương 
gợi ý trả lời các câu hỏi cuộc thi 
viết gửi tới các cơ quan, đơn 
vị, các xã , thị trấn trên địa bàn 
huyện. Đồng thời, phối hợp các 
cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 
trấn tổ chức các hội nghị tuyền 
truyền pháp luật lồng ghép với 
tuyên truyền về Cuộc thi, Hội thi 
tới người dân ở các khu dân cư. 
Hàng nghìn tài liệu tuyên truyền 

Trong quá trình triển khai 
Cuộc thi viết tìm hiểu về Hiến 
pháp, Phòng Tư pháp phối hợp 
Sở Tư pháp về tận các xã để 
kiểm tra tình hình triển khai 
cuộc thi, tới gia đình có người 
nhiệt tình, tâm huyết tham gia 
cuộc thi để kịp thời động viên, 
khuyến khích, trao đổi và cung 
cấp các tài liệu để hỗ trợ họ làm 
bài thi đạt chất lượng cao. Với 
Hội thi “Hòa giải viên giỏi lần thứ 
III năm 2016”, Phòng Tư pháp đã 
trực tiếp tổ chức, hướng dẫn đội 
thi tham gia tập luyện, luôn sát 
sao, đồng hành, kịp thời động 
viên tinh thần của các thành 
viên Đội thi. Chủ động nghiên 
cứu, cung cấp các tài liệu liên 
quan tới Hội thi. Trong quá trình 
tập luyện, tham gia đóng góp ý 
kiến, thảo luận cùng đội thi...Do 
vậy, các thành viên đội thi tham 
gia tập luyện nhiệt tình, tận tâm, 
tận lực và hoàn thành phần thi 
một cách xuất sắc.

Kim Tính 
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Chúng tôi có một tình 
huống pháp luật như 
sau: Vợ chồng ông Nông 

và bà Lâm có một người con trai 
chung là Hà. Ông Nông còn có 
một người con riêng là Mạnh. 
Anh Mạnh đã được ông Nông 
hoàn tất các thủ tục nhận cha, 
con theo quy định của pháp luật 
về hộ tịch. Sau khi ông Nông 
mất (không để lại di chúc), anh 
Mạnh yêu cầu được chia thừa 
kế đối với phần di sản của ông 
Nông để lại (bao gồm nhà và đất 
mà trước đây ông Nông và bà 
Lâm cùng chung sức tạo dựng). 
Bà Lâm và anh Hà không đồng ý, 
vì cho rằng, ông Nông không có 
tài sản nào để lại cả, tất cả nhà, 
đất và tài sản đều thuộc quyền 
sở hữu của mẹ con anh Hà; anh 
Mạnh là con riêng của ông Nông 
nên không có quyền hưởng 
thừa kế. Anh Mạnh đã tìm đến 
Tổ Hòa giải đề nghị giúp đỡ. 

Chúng tôi chuyển tình 
huống trên đến bà Mai Thị Thục – 
hòa giải viên Khu 6 - Thị trấn Sông 
Thao - Huyện Cẩm Khê và đề nghị 
nếu bà là hòa giải viên trong vụ 
việc trên, thì bà xử lý ra sao. 

Bà Mai Thị Thục đã gửi 
đến BBT cách xử lý tình huống 
trên như sau:

Đầu tiên, tôi phải xác định 
nguyên nhân mâu thuẫn là ông 

Nông mất, không để lại di chúc, 
anh Mạnh - con riêng của ông 
Nông yêu cầu được chia thừa 
kế đối với phần di sản của ông 
Nông để lại nhưng vợ và con trai 
của ông Nông là bà Lâm và anh 
Hà không đồng ý.

Ông Nông đột ngột ra đi 
không để lại di chúc, không một 
lời nhắn gửi, thật là đau lòng cho 
gia đình, mẹ góa con côi, con 
không cha như nhà không nóc, 
nỗi đau như thắt ruột thắt gan, 
thế mà anh Mạnh lại đến đòi thừa 
kế phần di sản mà ông Nông để 
lại. Là một hòa giải viên khi được 
phân công tiến hành hòa giải 
trên, tôi phải tế nhị khéo léo để 
giải quyết, mặc dù căn cứ vào 
pháp luật nhưng tôi không để 
nỗi đau nối tiếp nỗi đau, không 
để những tình cảm bấy lâu nay 
đã vun đắp mà mất đi. Tôi sẽ gặp 
gỡ và thuyết phục từng bên. Tâm 
lý chung của người Việt Nam, khi 
những mâu thuẫn, tranh chấp 
xảy ra đều muốn được giải quyết 
bằng con đường hòa giải vừa 
thấu tình, đạt lý vừa đỡ tốn tiền 
của thời gian. 

Về nguyên tắc chung, ông 
Nông không để lại di chúc nên 
tài sản được chia theo quy định 
của pháp luật. Điểm a, Khoản 1; 
Khoản 2 Điều 651 Bộ luật dân sự 
2015 quy định: “Hàng thừa kế 

Thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha 
đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, 
con đẻ, con nuôi của người 
chết…  Những người thừa kế 
cùng hàng được hưởng phần 
di sản bằng nhau”. Anh Hà và 
anh Mạnh đều là con của ông 
Nông, vì vậy phần tài sản của 
ông Nông được chia đều cho ba 
người là anh Hà, anh Mạnh và         
bà Lâm. 

Tôi sẽ nói với bà Lâm rằng: 
Trong cuộc sống, tiền không 
là nhất. Tiền làm ra khi mất khi 
còn. Duy nhất chỉ có con người 
giàu lòng nhân đạo suốt đời vì 
nhau. Bà đã từng mở rộng tấm 
lòng để ông Nông đón nhận 
đứa con riêng của mình. Giờ 
đây, tôi mong bà mở rộng tấm 
lòng một lần nữa, bà hãy coi 
cháu Mạnh như con ruột của 
mình. Vì nông nổi, vì cạn nghĩ 
nên cháu đã đòi chia tài sản 
trong lúc này. Nhưng âu cũng là 
kết quả của việc cháu được sinh 
ra nhưng thiếu sự chăm sóc, dạy 
bảo của người cha. Tôi mong bà 
hãy bù đắp lại phần thiếu hụt về 
tình cảm cũng như vật chất cho 
cháu Mạnh.

Với cháu Mạnh, tôi sẽ nói 
rằng: Con người có tổ có tông 
như cây có cội, như sông có 
nguồn. Vượt qua biết bao nhiêu 
rào cản, cha con mới được nhận 

HÒA GIẢI VIÊN 
với việc giải quyết một tình huống 
TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ TÀI SẢN
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nhau. Thế mà nay mồ chưa xanh 
cỏ, mà cháu nỡ lòng nào đòi 
chia tài sản khi mồ cha còn chưa 
xanh cỏ. Bà Lâm là người giàu 
lòng vị tha nên mới cho cha con 
gặp nhau. Nếu như bà tính toán 
về vật chất, ích kỷ về tình cảm thì 
chắc không đồng ý cho cha con 
nhận nhau. Cháu chọn thời điểm 
nhạy cảm này để đòi chia tài sản 
là không nên. Đừng để nỗi đau 

nối tiếp nỗi đau, trên đầu khăn 
trắng còn tang, mồ chưa xanh 
cỏ sao đòi chia như thế này. Tôi 
khuyên cháu Mạnh suy nghĩ lại: 
“Dẫu ra biển rộng, sông dài thì 
cũng không quên được ngàn 
lạch sông ngòi. Dù có cây cao 
bóng cả thì phải nhớ đến đồng 
pha lối cỏ. Nhờ có công của bà 
Lâm thì mới có cơ ngơi như thế 
này”. Tôi tin rằng với cách thuyết 

1. Chị A và anh T chung sống với 
nhưng không đăng ký kết hôn. Do 
mâu thuẫn nên T bỏ đi và không 
biết rằng A có thai với T. Sau khi 
sinh được một bé gái, chị A làm 
thủ tục khai sinh cho con, chị cho 
đứa bé mang họ mẹ và trong giấy 
khai sinh của cháu không có tên 
người cha. Gần đây, T biết chuyện 
nên đã quay lại xin nhận con. Tuy 
nhiên, chị A băn khoăn không 
biết chị có thể bổ sung tên T là 
cha vào giấy khai sinh của đưa 
bé không? Cơ quan nào có thẩm 
quyền giải quyết việc này?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 88 
Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014 thì con sinh ra trước ngày 
đăng ký kết hôn và được cha mẹ 
thừa nhận là con chung của vợ 
chồng được xác định là cha, mẹ 
của con.

Do đó, nếu anh T muốn 
nhận con thì anh chị có thể đề 

phục có tình, có lý như thế anh 
Mạnh sẽ hiểu ra và chọn một 
thời điểm khác thích hợp để giải 
quyết mọi chuyện trọn nghĩa 
vẹn tình, để đôi bên giữ được 
đạo lý làm người.

Từ việc nhỏ đến việc to, 
cho đến việc đại sự quốc gia, 
nếu như giải quyết thấu tình đạt 
lý thì giữ được gốc thuận hòa. 
Chúng ta hãy nhớ đoàn kết là 
sức mạnh của thành công./.

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT 
THƯỜNG GẶP VỀ HỘ TỊCH

nghị cơ quan có thẩm quyền ghi bổ sung tên người cha 
vào giấy khai sinh của cháu. Tuy nhiên, trước khi ghi bổ 
sung tên cha vào giấy khai sinh của con, anh T cần phải 
làm thủ tục đăng ký việc nhận cha cho con.

Tại Điều 19 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch quy định về đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

– Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện 
đăng ký việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam 
thường trú tại địa bàn xã đó với công dân của nước láng 
giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương 
cấp xã của Việt Nam, tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới 
của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.

– Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con xuất 
trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng 
minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ 
khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có 
thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy 
tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân và trực tiếp 
nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã; hồ sơ đăng ký nhận 
cha, mẹ, con gồm các giấy tờ sau đây:

+ Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha – con 
hoặc quan hệ mẹ – con; 

+ Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, chứng 
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minh nơi thường trú ở khu vực 
biên giới của công dân nước láng 
giềng.

– Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, công chức tư pháp – 
hộ tịch kiểm tra hồ sơ, niêm yết 
việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân và báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã quyết 
định. Trường hợp phải xác minh 
thì thời hạn giải quyết không quá 
12 ngày làm việc.

– Nếu thấy việc nhận cha, 
mẹ, con là đúng và không có tra-
nh chấp, công chức tư pháp - hộ 
tịch ghi nội dung vào Sổ hộ tịch, 
cùng người có yêu cầu ký, ghi rõ 
họ tên vào Sổ hộ tịch; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân xã ký cấp cho mỗi 
bên 01 bản chính trích lục hộ tịch.

Khi đăng ký việc nhận cha, 
mẹ, con, các bên cha, mẹ, con 
phải có mặt. Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp xã ký và cấp cho 
mỗi bên một bản chính Quyết 
định công nhận việc nhận cha, 
mẹ, con. Uỷ ban nhân dân cấp 
xã nơi đã đăng ký khai sinh cho 
người con sẽ căn cứ Quyết định 
này để ghi bổ sung phần khai về 
cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai 
sinh và bản chính Giấy khai sinh 
của người con. 

Như vậy, để bổ sung tên anh 
T trong giấy khai sinh cho con, thì 
trước tiên anh T, chị A phải làm 
thủ tục đăng ký việc nhận cha 
cho con. Sau khi có quyết định 
công nhận việc nhận cha, con, 
UBND cấp xã, nơi chị A đã đăng 
ký khai sinh cho con sẽ ghi bổ 
sung phần khai về cha trong sổ 
đăng ký khai sinh và bản chính 
Giấy khai sinh của con.

em sinh ra do mang thai 
hộ phải có văn bản chứng 
minh việc mang thai hộ 
theo quy định pháp luật.

Bước 2. Ngay sau khi 
nhận đủ giấy tờ theo quy 
định nêu trên, nếu thấy 
thông tin khai sinh đầy đủ 
và phù hợp, công chức tư 
pháp - hộ tịch ghi nội dung 
khai sinh gồm: a) Thông tin 
của người được đăng ký 
khai sinh: Họ, chữ đệm và 
tên; giới tính; ngày, tháng, 
năm sinh; nơi sinh; quê 
quán; dân tộc; quốc tịch; 
b) Thông tin của cha, mẹ 
người được đăng ký khai 
sinh: Họ, chữ đệm và tên; 
năm sinh; dân tộc; quốc 
tịch; nơi cư trú; c) Số định 
danh cá nhân của người 
được đăng ký khai sinh vào 
Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ 
sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư để lấy Số định danh 
cá nhân.

Công chức tư pháp - 
hộ tịch và người đi đăng ký 
khai sinh cùng ký tên vào 
Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã cấp Giấy 
khai sinh cho người được 
đăng ký khai sinh.

2. Anh A và chị B kết hôn với nhau nhưng do điều kiện chưa cho 
phép, nên vợ chồng chị hộ khẩu mỗi người mỗi nơi. Để thuận tiện 
cho việc chăm sóc hai mẹ con, chị B về quê chồng để sinh con. 
Anh A ra UBND xã - nơi cư trú của mình làm khai sinh cho con 
nhưng bị từ chối và được hướng dẫn đến nơi chị B đăng ký hộ 
khẩu. Hỏi, việc làm trên của cán bộ tư pháp xã có đúng không?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 
13 Luật hộ tịch năm 2014 thì 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư 
trú của người cha hoặc người 
mẹ thực hiện đăng ký khai 
sinh. Luật không quy định bắt 
buộc việc đăng ký khai sinh 
cho con theo mẹ như trước 
đây. Do vậy, việc từ chối đăng 
ký khai sinh của công chức tư 
pháp trong trường hợp này 
là không đúng quy định của 
pháp luật.

Trường hợp của anh A, 
chị B có thể căn cứ quy định 
tại Điều 16 Luật hộ tịch để 
thực hiện đăng ký khai sinh 
cho con, cụ thể thủ tục đăng 
ký khai sinh được thực hiện 
qua các bước như sau:

Bước 1. Người đi đăng 
ký khai sinh nộp tờ khai theo 
mẫu quy định và giấy chứng 
sinh cho cơ quan đăng ký hộ 
tịch. Trường hợp không có 
giấy chứng sinh thì nộp văn 
bản của người làm chứng xác 
nhận về việc sinh; nếu không 
có người làm chứng thì phải 
có giấy cam đoan về việc sinh; 
trường hợp khai sinh cho trẻ 
em bị bỏ rơi phải có biên bản 
xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do 
cơ quan có thẩm quyền lập; 
trường hợp khai sinh cho trẻ 
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3. Theo lời các cụ trong nhà thì tên của con gái anh T 
trùng với tên của bà cô tổ trong họ nên ông nội cháu 
yêu cầu anh T phải đổi tên ngay cho cháu để tránh 
phạm húy tới các bậc tiền bối. Trong trường hợp này, 
vợ chồng anh T có thể thay đổi tên cho con được 
không?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 28 BLDS năm 2015 
thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong 
trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử 
dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình 
cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp 
pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc 
thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi 
thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ 
yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người 
con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra 
nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ 
hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù 
hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người 
nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi 
thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới 
tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch 
quy định.

Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở 
lên phải có sự đồng ý của người đó.

Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay 
đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập 
theo tên cũ.

Căn cứ vào quy định trên của pháp luật, thì 
với tư cách là cha mẹ đẻ của cháu bé, vợ chồng 
anh chị có quyền được thay đổi tên cho con.

4. Theo quyết định cho ly hôn của tòa án, chị C 
được quyền nuôi con (cháu mới hơn 10 tuổi) và 
chị C muốn đổi họ của con theo họ của chị. Vậy 
chị C có quyền được đổi họ cho con không?

TRẢ LỜI:

“Họ” là một phần trong tên gọi đầy đủ 
của một người để chỉ ra rằng người đó thuộc 
về dòng họ nào. Có họ, tên là quyền của mỗi 
cá nhân. Theo quy định tại Điều 27 BLDS 2015 
thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi 
họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha 
đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của 
cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc 
họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, 
mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi 
và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy 
lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc 
mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của 
cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, 
mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm 
ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của 
chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có 
yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật 
của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là 
công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay 
đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ 
tịch quy định.

Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín 
tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
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Việc thay đổi họ của cá 
nhân không làm thay đổi, chấm 
dứt quyền, nghĩa vụ dân sự 
được xác lập theo họ cũ.

Căn cứ vào quy định trên 
của pháp luật, thì chị C có thể đề 
nghị cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thay đổi họ cho con. Theo 
quy định tại Điều 27 Luật hộ tịch 
thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
đã đăng ký hộ tịch trước đây 
hoặc nơi cư trú của cá nhân có 
thẩm quyền giải quyết việc thay 
đổi, cải chính hộ tịch cho người 
chưa đủ 14 tuổi.

Thủ tục đăng ký thay đổi 
hộ tịch gồm các bước sau:

1. Người yêu cầu đăng 
ký thay đổi hộ tịch nộp tờ khai 
theo mẫu quy định và giấy tờ 
liên quan cho cơ quan đăng ký 
hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy 
tờ theo quy định tnêu trên, nếu 
thấy việc thay đổi hộ tịch là có 
cơ sở, phù hợp với quy định của 
pháp luật dân sự và pháp luật có 
liên quan, công chức tư pháp - 
hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng 
người yêu cầu đăng ký thay đổi 
hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo 
cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã cấp trích lục cho người 
yêu cầu.

Trường hợp thay đổi hộ 
tịch liên quan đến Giấy khai 
sinh, Giấy chứng nhận kết hôn 
thì công chức tư pháp - hộ tịch 
ghi nội dung thay đổi, cải chính 
hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy 
chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác 
minh thì thời hạn được kéo dài 

thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay 
đổi hộ tịch không phải tại nơi 
đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy 
ban nhân dân cấp xã phải thông 
báo bằng văn bản kèm theo bản 
sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban 
nhân dân nơi đăng ký hộ tịch 
trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký 
hộ tịch trước đây là Cơ quan đại 
diện thì Ủy ban nhân dân cấp 
xã phải thông báo bằng văn 
bản kèm theo bản sao trích lục 
hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để 
chuyển đến Cơ quan đại diện 
ghi vào Sổ hộ tịch.

 Do vậy, chị C có thể tham 
khảo quy định pháp luật nêu 
trên để thực hiện thay đổi họ 
cho con.

5. Do hỏa hoạn, toàn bộ giấy tờ của gia đình H bị mất. Chị H đã đến 
UBND xã đề nghị đăng ký lại việc sinh để được cấp bản chính Giấy 
khai sinh đăng ký lại cho con, nhưng công chức Tư pháp hộ tịch xã từ 
chối cấp và hướng dẫn chị lên Phòng tư pháp huyện để làm thủ tục 
cấp lại. Xin hỏi, việc làm của cán bộ tư pháp - hộ tịch có đúng quy định 
hay không?

TRẢ LỜI:

Việc làm của cán bộ tư pháp - hộ tịch là không đúng quy định 
pháp luật vì theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP thì việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan 
có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 1/1/2016 nhưng sổ hộ tịch 
và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

Cũng tại Điều 26 quy định thủ tục đăng ký lại khai sinh như sau:

“1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của 
người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không 
lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, 
giấy tờ của người yêu cầu hoặc 
hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong 
đó có các thông tin liên quan 
đến nội dung khai sinh của 
người đó;

c) Trường hợp người yêu 
cầu đăng ký lại khai sinh là cán 
bộ, công chức, viên chức, người 
đang công tác trong lực lượng 
vũ trang thì ngoài các giấy tờ 
theo quy định tại Điểm a và 
Điểm b Khoản này phải có văn 
bản xác nhận của Thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị về việc những 
nội dung khai sinh của người đó 
gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; 
ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; 
quốc tịch; quê quán; quan hệ 
cha - con, mẹ - con phù hợp với 
hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang 
quản lý.
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2. Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, công chức 
tư pháp - hộ tịch kiểm tra, 
xác minh hồ sơ. Nếu việc 
đăng ký lại khai sinh là đúng 
theo quy định của pháp luật 
thì công chức tư pháp - hộ 
tịch thực hiện đăng ký lại 
khai sinh như trình tự quy 
định tại Khoản 2 Điều 16 của 
Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng ký lại 
khai sinh được thực hiện 
tại Ủy ban nhân dân cấp xã 
không phải là nơi đã đăng ký 
khai sinh trước đây thì công 
chức tư pháp - hộ tịch báo 
cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân có văn bản đề nghị Ủy 
ban nhân dân nơi đăng ký 
khai sinh trước đây kiểm tra, 
xác minh về việc lưu giữ sổ 
hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
được văn bản đề nghị, Ủy ban 
nhân dân nơi đã đăng ký khai 
sinh trước đây tiến hành kiểm 
tra, xác minh và trả lời bằng 
văn bản về việc còn lưu giữ 
hoặc không lưu giữ được sổ 
hộ tịch.

3. Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
được kết quả xác minh về 
việc không còn lưu giữ được 
sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký 
khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy 
đủ, chính xác, đúng quy định 
pháp luật công chức tư pháp 
- hộ tịch thực hiện việc đăng 
ký lại khai sinh như quy định 
tại Khoản 2 Điều 16 của Luật 
Hộ tịch.

4. Trường hợp người yêu 
cầu có bản sao Giấy khai sinh 
trước đây được cấp hợp lệ thì 
nội dung đăng ký khai sinh 
được ghi theo nội dung bản 
sao Giấy khai sinh; phần khai 
về cha, mẹ được ghi theo thời 
điểm đăng ký lại khai sinh.

5. Trường hợp người yêu 
cầu không có bản sao Giấy 
khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ 
cá nhân có sự thống nhất về 
nội dung khai sinh thì đăng ký 
lại theo nội dung đó. Nếu hồ 
sơ, giấy tờ không thống nhất 
về nội dung khai sinh thì nội 
dung khai sinh được xác định 
theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp 
chính thức hợp lệ đầu tiên; 
riêng đối với cán bộ, công 
chức, viên chức, người đang 
công tác trong lực lượng vũ 
trang thì nội dung khai sinh 
được xác định theo văn bản 
của Thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị quy định tại Điểm c Khoản 
1 Điều này.”

Như vậy, Ủy ban nhân 
dân cấp xã là cơ quan có thẩm 
quyền đăng ký lại việc sinh, 
công chức tư pháp hộ tịch 
cần căn cứ quy định nêu trên 
để thực hiện các thủ tục cần 
thiết đăng ký lại việc sinh cho 
con chị H.

6. Vợ chồng anh T đều là công nhân một nhà máy ở miền 
nam nhưng hộ khẩu của cả hai vợ chồng hiện vẫn đang 
ở ngoài Bắc. Vừa qua, vợ anh T sinh em bé. Anh T có thể ủy 
quyền cho bố ở quê thực hiện đăng ký khai sinh cho con được 
không? Trình tự, thực hiện ủy quyền đăng ký hộ tịch được quy 
định như thế nào?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT-BTP 
ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp thì anh T có thể ủy quyền 
cho bố ở quê thực hiện đăng ký khai sinh cho con. 

Trình tự, thực hiện ủy quyền đăng ký hộ tịch được tiến 
hành như sau: Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, 
được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; 
phạm vi uỷ quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình 
tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận 
kết quả đăng ký hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là 
ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người 
ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, 
chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ 
với người uỷ quyền.

BBT
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1. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
- Cơ chế hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp: 

Ngày 19/7/2016, HĐND 
tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
01/2016/NQ-HĐND về cơ chế 
hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2016- 2020. Với mục tiêu thúc 
đẩy phát triển sản xuất hàng 
hóa quy mô lớn, bền vững, 
cơ chế hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp tập trung vào các loại 
cây có tiềm năng kinh tế, đem 
lại lợi nhuận cao và hỗ trợ trong 
nhiều khâu sản xuất, cụ thể:

Hỗ trợ phát triển cây chè: 
Hợp tác xã có diện tích trồng 
lại chè liền vùng từ 5 ha trở lên, 
trang trại, hộ gia đình có diện 
tích trồng lại chè liền vùng từ 
quy mô 2,1 ha trở lên tại các 
huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, 
Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa, 
Phù Ninh, Thanh Ba khi trồng 
thay thế chè giống cũ bằng các 
giống chè chất lượng cao phục 
vụ chế biến chè xanh thì được 
hỗ trợ tối đa 8 triệu đồng/ha 
chi phí mua giống, định mức kỹ 
thuật 20.000 bầu/ha để trồng.

Hỗ trợ phát triển cây bưởi 
Diễn: Hợp tác xã, trang trại, hộ 
gia đình sản xuất giống hoặc có 
vườn ươm đảm bảo tiêu chuẩn 

công suất tối thiểu 30.000 cây/
năm (có diện tích trên 5.000 
m2) được hỗ trợ 01 lần chi phí 
xây dựng vườn sản xuất cây 
giống tối đa 200 triệu đồng/
vườn hoặc có cây bưởi Diễn đủ 
tiêu chuẩn bình tuyển cây đầu 
dòng theo quy định hỗ trợ 01 
lần 100% chi phí bình tuyển 
cây đầu dòng, tối đa 2,1 triệu 
đồng/cây.

Đối với trang trại có diện 
tích trồng mới từ 2,1 ha trở lên, 
hợp tác xã, tổ hợp tác có diện 
tích trồng mới liền vùng từ 5 ha 
trở lên, trong đó quy mô hộ từ 
0,5 ha tập trung trở lên được hỗ 
trợ chi phí mua cây giống phục 
vụ trồng mới, tối đa 8 triệu 
đồng/ha, định mức kỹ thuật 
400 cây/ha.

Hỗ trợ xử lý chất thải trong 
chăn nuôi: Các trang trại chăn 
nuôi lợn quy mô thường xuyên 
từ 300 con trở lên, xây dựng và 
lắp đặt hệ thống công trình Bi-
ogas (xây hoặc phủ bạt HDPE) 
có tổng thể tích từ 100 m3 trở 
lên được hỗ trợ một lần 50% 
chi phí xây dựng công trình 
Biogas, tối đa 40 triệu đồng/
trang trại.

Hỗ trợ phát triển thủy sản: 
Trang trại có quy mô mặt nước 
liền khoảnh từ 2,1 ha trở lên, 
nuôi thâm canh thủy sản được 

hỗ trợ một lần/giai đoạn 2016 - 
2020 chi phí mua cá giống mới, 
tối đa 5 triệu đồng/ha và không 
quá 30 triệu đồng/trang trại.

Ngoài ra, HĐND tỉnh quy 
định về hỗ trợ phát triển rừng 
sản xuất, hỗ trợ giống lúa chất 
lượng cao, hỗ trợ thuê và dồn 
đổi đất sản xuất nông nghiệp.

- Mức thu tiền bảo vệ, 
phát triển đất trồng lúa: 

Ngày 19/10/2016, UBND 
tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết 
định số 29/2016/QĐ- UBND 
quy định mức thu tiền bảo vệ, 
phát triển đất để trồng lúa, 
chuyển đất chuyên trồng lúa 
nước sang sử dụng vào mục 
đích phi nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. Theo đó, các tổ chức, 
cá nhân, hộ gia đình được Nhà 
nước giao đất, cho thuê đất 
chuyên trồng lúa nước để sử 
dụng vào mục đích phi nông 
nghiệp từ đất chuyên trồng lúa 
nước phải thực hiện các quy 
định của pháp luật về đất đai và 
phải nộp một khoản tiền bằng 
50% số tiền được xác định theo 
diện tích đất chuyên trồng lúa 
nước phải chuyển sang đất phi 
nông nghiệp nhân (x) với giá 
của loại đất trồng lúa tính theo 
bảng giá đất do UBND tỉnh ban 
hành tại thời điểm chuyển mục 
đích sử dụng đất.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ NÔNG NGHIỆP, 
GIÁO DỤC, TƯ PHÁP CỦA TỈNH PHÚ THỌ 

BAN HÀNH NĂM 2016
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2. LĨNH VỰC GIÁO DỤC
- Mức thu học phí: 

Ngày 19/7/2016, HĐND 
tỉnh ban hành Nghị quyết số 
02/2016/NQ-HĐND về việc 
quy định mức thu học phí đối 
với các cơ sở giáo dục công lập 
thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân của tỉnh Phú Thọ từ năm 
2016-2017 đến năm học 2020- 
2011.

Theo đó, mức thu học phí 
giáo dục mầm non và phổ thông 
công lập đối với các chương 
trình giáo dục đại trà năm học 
2016-2017 được phân theo cấp 
học, loại hình và có sự giảm dần 
theo vùng: Mức thu vùng thành 
thị (thành phố Việt Trì, thị xã 
Phú Thọ) đối với cấp học Mầm 
non gồm hai mức 210.000đ/ 
tháng/học sinh (không bán 
trú) và 240.000đ/tháng/học 
sinh (bán trú), trung học cơ 
sở  150.000đ/tháng/học sinh, 
trung học phổ thông 180.000đ/
tháng/học sinh. Mức thu vùng 
nông thôn và thị trấn các huyện 
(xã đồng bằng, thị trấn) cấp 
học Mầm non  85.000đ/tháng/
học sinh (không bán trú) và 
110.000đ/tháng/học sinh (bán 
trú), trung học cơ sở 60.000đ/
tháng/học sinh, trung học phổ 
thông 75.000đ/tháng/học sinh. 
Mức thu đối với các xã miền 
núi, mức thu 40.000đ/tháng/
học sinh (không bán trú), 
60.000đ/tháng/học sinh (bán 
trú), trung học cơ sở 30.000đ/
tháng/học sinh, trung học phổ 
thông 35.000đ/tháng/học sinh. 
Đối với các xã, thôn, bản đặc 
biệt khó khăn, ATK thì mức thu 
học phí so với các vùng khác là 

thấp nhất: Cấp học Mầm non 
mức thu từ 29.000đ/tháng/học 
sinh- 47.000đ/tháng/học sinh 
tùy từng loại hình, trung học 
cơ sở 23.000đ/tháng/học sinh, 
trung học phổ thông 29.000đ/
tháng/học sinh

Bắt đầu từ năm học 2017- 
2018 trở đi, mức thu học phí 
căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng 
tăng bình quân hàng năm do 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông 
báo, Thường trực HĐND tỉnh 
cho ý kiến điều chỉnh trên cơ sở 
báo cáo của UBND tỉnh.

Mức thu học phí giáo dục 
đại học, giáo dục nghề nghiệp 
tại các cơ sở giáo dục công lập 
chưa tự bảo đảm kinh phí chi 
thường xuyên và chi đầu tư 
được áp dụng theo các khối 
ngành, chuyên ngành đào tạo 
(khoa học, xã hội, kinh tế, luật; 
nông, lâm, thủy sản; khoa học 
tự nhiên,công nghệ, thể dục 
thể thao, khách sạn, du lịch; 
kỹ thuật, nghệ thuật; y dược): 
Mức thu học phí năm học 
2016- 2017 thấp nhất áp dụng 
ngành nông, lâm, thủy sản từ 
470.000đ/tháng/học sinh, cao 
nhất là y dược từ 970.000đ/
tháng/học sinh. Mức thu học 
phí các năm học tiếp theo tăng 
khoảng 0,09%/năm.

Đối với các cơ sở giáo dục 
công lập tự bảo đảm kinh phí 
chi thường xuyên và chi đầu tư, 
mức thu học phí năm học 2016-
2017, 2017-2018 trong khoảng 
từ 1.750.000đ/tháng/học sinh 
4.400.000đ/tháng/học sinh, tùy 
từng chuyên ngành đào tạo, 
mức thu học phí các năm học 
tiếp theo tăng khoảng 0.92%.

- Về dạy thêm, học thêm: 

Ngày 20/10/2016, UBND 
tỉnh ban hành Quyết định số 
31/2016/QĐ-UBND quy định 
một số điểm về dạy thêm, học 
thêm trên địa bàn tỉnh, theo đó:

Các trường hợp không 
được dạy thêm (kể cả trong và 
ngoài nhà trường) gồm có: Học 
sinh đã được nhà trường tổ 
chức dạy học 2 buổi/ngày; học 
sinh tiểu học (trừ bồi dưỡng về 
nghệ thuật, thể dục thể thao, 
rèn luyện kỹ năng sống); cơ 
sở giáo dục đại học, cao đẳng, 
trung cấp chuyên nghiệp và 
trường dạy nghề không tổ chức 
dạy thêm, học thêm các nội 
dung theo chương trình giáo 
dục phổ thông.

Đối với giáo viên đang 
hưởng lương từ quỹ lương 
của đơn vị sự nghiệp công lập: 
Không được tổ chức dạy thêm, 
học thêm ngoài nhà trường 
nhưng có thể tham gia dạy 
thêm ngoài nhà trường, trừ 
trường hợp học sinh mà giáo 
viên đang dạy chính khóa. Đối 
với giáo viên đã nghỉ hưu, giáo 
viên không hưởng lương từ 
quỹ lương của đơn vị sự nghiệp 
công lập không được dạy thêm 
ngoài nhà trường khi chưa 
được cơ quan có thẩm quyền 
cấp phép.

Không tổ chức dạy thêm, 
học thêm trong những ngày lễ, 
ngày tết theo quy định của Nhà 
nước. Trong dịp hè phải đảm 
bảo cho học sinh được nghỉ ít 
nhất 45 ngày liên tục.

Mức thu tiền: Khi tổ chức 
học thêm trong nhà trường 
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thực hiện theo thoả thuận giữa 
cha, mẹ học sinh với nhà trường: 
Cấp tiểu học và cấp trung 
học cơ sở tối đa không quá 
13.000 đồng/học sinh/buổi 
học (tương đương với 1,1% 
mức lương cơ sở hiện hành); 
cấp trung học phổ thông tối 
đa không quá 18.000 đồng/
học sinh/buổi học (tương 
đương với 1,5% mức lương cơ 
sở hiện hành). Khi mức lương 
cơ sở thay đổi thì mức thu này 
được điều chỉnh theo và vẫn 
áp dụng tỷ lệ như trên, tính từ 
thời điểm mức lương cơ sở mới 
có hiệu lực thi hành. Đối với các 
trường, cơ sở giáo dục không 
thuộc địa bàn thành phố Việt 
Trì, thị xã Phú Thọ, thị trấn các 
huyện, mức thu tiền học thêm 
không được vượt quá 80% mức 
thu nêu trên (cấp Tiểu học và 
THCS không quá 10.000 đồng/
học sinh/buổi học; cấp THPT 
không quá 14.000 đồng/học 
sinh/buổi học).

Đối với học thêm ngoài 
nhà trường: Mức thu cũng do 
thỏa thuận giữa cha mẹ học 
sinh với tổ chức, cá nhân tổ 
chức dạy thêm, học thêm.

Thẩm quyền cấp giấy 
phép tổ chức dạy thêm, học 
thêm: Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo cấp giấy phép tổ chức 
hoạt động dạy thêm, học thêm 
các trường hợp dạy thêm, học 
thêm có nội dung thuộc chương 
trình trung học phổ thông 
hoặc thuộc nhiều chương trình 
nhưng có chương trình cao 
nhất là chương trình trung học 
phổ thông; Chủ tịch UBND cấp 
huyện cấp giấy phép tổ chức 
hoạt động dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn huyện đối với các 
trường hợp tổ chức dạy thêm, 
học thêm có nội dung thuộc 
chương trình tiểu học, trung 
học cơ sở hoặc thuộc nhiều 
chương trình nhưng có chương 
trình cao nhất là chương trình 
trung học cơ sở.

3. LĨNH VỰC TƯ PHÁP
- Tổ chức, cá nhân được lựa 

chọn thực hiện các hợp đồng, 
giao dịch về bất động sản tại 
tổ chức hành nghề công chứng 
hoặc UBND cấp xã: 

Ngày 25/10/2016, UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định 
số 32/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 
Quyết định số 10/2012/QĐ-
UBND ngày 08/3/2012 về thực 
hiện hợp đồng công chứng, 
giao dịch, văn bản về bất động 
sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, khi thực hiện 
các giao dịch, hợp đồng về bất 
động sản thì tổ chức, cá nhân 
có quyền lựa chọn công chứng 
tại các tổ chức hành nghề công 
chứng (Phòng Công chứng, 
Văn phòng công chứng) hoặc 
chứng thực tại UBND cấp xã 
mà không bắt buộc phải thực 
hiện công chứng tại các tổ chức 
hành nghề công chứng.

- Mức trần thù lao công 
chứng và chi phí chứng thực: 

Ngày 26/7/2016, UBND 
tỉnh ban hành Quyết định số 
22/2016/QĐ-UBND của về việc 
quy định mức trần thù lao công 
chứng và phí chứng thực trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đó, 
mức trần thù lao công chứng 
được quy định cụ thể như sau:     

Thù lao soạn thảo hợp 

đồng, giao dịch: 200.000đ đối 
với văn bản thỏa thuận phân 
chia di sản, khai nhận di sản, 
các hợp đồng, giao dịch khác 
(hợp đồng kinh tế, thương mại, 
đầu tư, kinh doanh); 150.000đ 
đối với hợp đồng chuyển 
nhượng, tặng cho, góp vốn liên 
quan quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất, di chúc; 
100.000đ đối với các hợp đồng 
khác (chuyển đổi, thuê quyền 
sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê 
tài sản; thế chấp, cầm cố, bảo 
lãnh tài sản; ...); 50.000đ đối với 
giấy ủy quyền, văn bản từ chối 
nhận di sản.

Thù lao dịch thuật: Dịch từ 
tiếng Việt sang tiếng Anh, Đức, 
tiếng của một nước thuộc EU 
sang tiếng Anh hoặc ngược lại: 
120.000đ/trang, dịch từ tiếng 
Việt sang tiếng nước ngoài 
khác hoặc ngược lại:150.000đ/
trang.

Các việc khác: Công bố di 
chúc 100.000đ; niêm yết thông 
báo hồ sơ thừa kế, công chứng 
ngoài trụ sở theo quy định của 
Luật Công chứng năm 2014 
dưới 10km: 100.000đ, từ 10km 
đến dưới 20km: 200.000đ, từ 
20km trở lên người yêu cầu 
công chứng thanh toán cho các 
tổ chức hành nghề công chứng 
theo thỏa thuận nhưng không 
vượt quá mức theo chế độ công 
tác phí do HĐND tỉnh quy định; 
Các việc khác không có trong 
danh mục này thu theo thỏa 
thuận.

Sao chụp, đánh máy văn 
bản: Sao chụp văn bản (trang 
A4):500đ/trang; sao chụp văn 
bản (trang A3) 1000đ/trang; 
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đánh máy văn bản (trang A4) 
500đ/trang; đánh máy văn bản 
(Trang A3) 1000đ/trang.

Chi phí chứng thực: Áp 
dụng theo mức trần thù lao 
công chứng như đối với sao 
chụp, đánh máy văn bản.

- Một số mức chi cụ thể 
thực hiện công tác hòa giải ở 
cơ sở:

Ngày 08/12/2016, HĐND 
tỉnh đã ban hành Nghị quyết 
số 07/2016/NQ-HĐND về việc 
quy định một số mức chi cụ 
thể thực hiện công tác hòa giải 
ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ. Theo đó nội dung chi, 
mức chi được quy định cụ thể 
như sau:

Chi thù lao hòa giải viên 
trực tiếp tham gia vụ, việc hòa 
giải 140.000đ/vụ/tổ hòa giải; 
hỗ trợ chi phí mai táng cho 
người tổ chức mai táng hòa 
giải viên gặp tai nạn hoặc rủi 
ro bị thiệt hại về tính mạng 
trong khi thực hiện hoạt động 
hòa giải ở cơ sở mức chi bằng 
05 tháng lương cơ sở; chi hỗ 
trợ hoạt động của tổ hòa giải 
70.000đ/tổ hòa giải/tháng; chi 
bồi dưỡng thành viên Ban tổ 
chức bầu hòa giải viên tham gia 
họp chuẩn bị cho việc bầu hòa 
giải viên 50.000đ/người/tháng; 
chi tiền uống nước cho người 
tham dự cuộc họp bầu hòa giải 
viên 7.000đ/người/buổi. Ngoài 
ra, những nội dung chi thực 
hiện công tác hòa giải ở cơ sở 
có nội dung, tính chất công 
việc tương tự như nội dung và 
mức chi của các lĩnh vực khác 
đã được HĐND tỉnh ban hành 
thì áp dụng bằng mức chi đó.

4. LĨNH VỰC KHÁC
- Về giá bán nước sạch: 

Theo quy định tại Quyết 
định số 17/2016/QĐ-UBND 
ngày 13/6/2016 của UBND 
tỉnh Phú Thọ  duyệt giá bán 
nước sạch của Công ty cổ phần 
cấp nước Phú Thọ trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ, Quyết định 
số 21/2016/QĐ- UBND ngày 
19/7/2016 của UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc duyệt giá bán nước 
sạch của Công ty cổ phần cấp 
nước Đoan Hùng, giá bán nước 
sạch sinh hoạt các hộ dân cư: 
Khu vực đô thị 8.500đ/m3, 
khu vực nông thôn 7.500đ/
m3; đối với cơ quan Cơ quan 
hành chính, sự nghiệp, đơn vị 
vũ trang (bao gồm cả trường 
học, bệnh viện), phục vụ mục 
đích công cộng 11.000đ/m3; 
hoạt động sản xuất vật chất 
12.000đ/m3; Kinh doanh dịch 
vụ 16.000đ/m3.

- Mức đóng góp và chế 
độ miễn, giảm đối với người 
cai nghiện tự nguyện tại các 
cơ sở điều trị cai nghiện ma 
túy công lập trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ 

Theo Quyết định số 
13/2016/QĐ-UBND ngày 
11/5/2016 của UBND tỉnh Phú 
Thọ, các khoản phải đóng 
góp kinh phí đối với người cai 
nghiện tự nguyện tại cơ sở cai 
nghiện ma tuý(trừ trường hợp 
được miễn, giảm) như sau: Các 
khoản đóng góp và mức đóng 
góp ban đầu 950.000 đồng 
(bao gồm tiền thuốc hỗ trợ 
cắt cơn và xét nghiệm ma túy; 
tiền đóng góp hỗ trợ cơ sở vật 
chất); các khoản đóng góp và 

mức đóng góp hàng tháng: 
1.680.000 đồng (bao gồm tiền 
ăn; tiền thuốc chữa bệnh thông 
thường; tiền sinh hoạt văn 
nghệ, thể thao, vật lý trị liệu cơ 
bản; tiền điện, nước, vệ sinh; 
tiền chi phí phục vụ, quản lý; 
tiền học nghề).

Trường hợp học viên có 
yêu cầu cần tăng cường thêm 
các biện pháp y tế, thuốc cắt 
cơn khác, tăng khẩu phần ăn, 
các hoạt động văn hoá, thể 
thao, xông hơi, vật lý trị liệu 
đặc biệt, kết nối chuyển gửi 
các dịch vụ xã hội thì đóng góp 
thêm theo thực tế phát sinh 
trên cơ sở thỏa thuận giữa học 
viên, gia đình học viên và cơ sở 
cai nghiện với giá cả thực tế, 
đảm bảo đủ chi phí.

Đối với trường hợp người 
nghiện ma túy có hộ khẩu 
thường trú tại Phú Thọ từ 
03 năm trở lên cai nghiện tự 
nguyện tại các cơ sở chữa trị, 
cai nghiện của tỉnh Phú Thọ 
được miễn, giảm đóng góp nếu 
thuộc các đối tượng: Người có 
công với cách mạng (theo Pháp 
lệnh Ưu đãi người có công với 
cách mạng); người thuộc hộ 
nghèo; người khuyết tật; người 
thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 
(được miễn đóng góp 100% 
mức đóng góp ban đầu và 
hàng tháng);Người chưa thành 
niên; người thuộc hộ cận nghèo 
(được giảm đóng góp 50% mức 
đóng góp ban đầu và hàng 
tháng). Thời gian miễn, giảm 
không quá 06 tháng đối với 
một người/một đợt cai nghiện 
tự nguyện.

BBT 
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Luật Đấu giá tài sản được 
Quốc hội thông qua ngày 
17/11/2016 với 8 chương, 

81 điều, có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01/7/2017, trong đó có 
nhiều nội dung quan trọng quy 
định về nguyên tắc, trình tự, thủ 
tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, 
tổ chức đấu giá tài sản; thù lao 
dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá 
tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết 
quả đấu giá tài sản, bồi thường 
thiệt hại; quản lý nhà nước về 
đấu giá tài sản. Riêng Khoản 4 
Điều 80 của Luật này có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2017.

giá, người mua được tài sản 
đấu giá, tổ chức đấu giá tài 
sản, đấu giá viên; cuộc đấu 
giá phải do đấu giá viên điều 
hành, trừ trường hợp cuộc 
đấu giá do Hội đồng đấu giá 
tài sản thực hiện.

- Về Đấu giá viên: Luật 
quy định cụ thể về tiêu chuẩn 
của Đấu giá viên, đào tạo và 
miễn đào tạo nghề đấu giá, 
tập sự hành nghề đấu giá, 
cấp Chứng chỉ hành nghề đấu 
giá... trong đó thời gian của 
khóa đào tạo nghề đấu giá là 
06 tháng (người có ít nhất 03 
năm công tác trong lĩnh vực 

đăng ký hoạt động của tổ 
chức đấu giá tài sản đều do 
Sở Tư pháp thực hiện theo đề 
nghị.

- Trình tự, thủ tục đấu giá 
tài sản: Luật quy định rõ hai 
quy trình: Quy trình trước khi 
tổ chức bán đấu giá như việc 
phê duyệt tài sản đưa ra đấu 
giá, việc thẩm định giá, xác 
định giá khởi điểm, giám định 
tài sản đấu giá được thực hiện 
trước khi ký hợp đồng dịch vụ 
bán đấu giá, tiền đặt trước; 
Quy trình sau khi tổ chức đấu 
giá tài sản thực hiện việc đấu 
giá thành như việc chuyển 

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN 
của Luật Đấu giá tài sản năm 2016

được đào tạo mới được tham 
gia khóa đào tạo nghề); tập sự 
hành nghề đấu giá trong thời 
gian 06 tháng và đạt yêu cầu 
kiểm tra kết quả tập sự hành 
nghề đấu giá. Đối tượng được 
miễn đào tạo được thu hẹp, 
chỉ có luật sư, công chứng 
viên, thừa phát lại, quản tài 
viên, trọng tài viên có thời 
gian hành nghề từ 02 năm trở 
lên, thẩm phán, kiểm sát viên, 
chấp hành viên. Đây cũng là 
điểm mới của Luật.

- Tổ chức đấu giá tài sản 
gồm: Trung tâm dịch vụ đấu 
giá tài sản, doanh nghiệp đấu 
giá tài sản; việc đăng ký, thay 
đổi nội dung đăng ký, cấp lại 
Giấy đăng ký hoạt động, cung 
cấp thông tin về nội dung 

quyền sở hữu tài sản. Điểm 
đáng chú ý là Luật Đấu giá tài 
sản quy định về giá khởi điểm 
của tài sản đấu giá được xác 
định như sau: Đối với tài sản 
phải thông qua đấu giá thì giá 
khởi điểm được xác định theo 
quy định của pháp luật áp 
dụng đối với loại tài sản đó; 
đối với tài sản thuộc sở hữu 
cá nhân, tổ chức tự nguyện 
lựa chọn bán thông qua đấu 
giá thì giá khởi điểm do người 
có tài sản đấu giá tự xác định 
hoặc ủy quyền cho tổ chức 
đấu giá tài sản hoặc cá nhân, 
tổ chức khác xác định. 

Tiền đặt trước và xử lý 
tiền đặt trước: Người tham 
gia đấu giá phải nộp tiền đặt 
trước, khoản tiền này do tổ 
chức đấu giá tài sản và người 

- 15 loại tài sản phải thông 
qua bán đấu giá như: Tài sản 
Nhà nước; tài sản được xác 
lập quyền sở hữu toàn dân; tài 
sản là quyền sử dụng đất; tài 
sản bảo đảm; tài sản thi hành 
án; tài sản là tang vật, phương 
tiện vi phạm hành chính bị 
tịch thu sung quỹ nhà nước, 
tài sản kê biên để bảo đảm 
thi hành quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính theo quy 
định của pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính;... và tài sản 
khác mà pháp luật quy định 
phải bán thông qua đấu giá.

- Về nguyên tắc đấu giá: 
Đấu giá phải bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của người có 
tài sản đấu giá, người tham 
gia đấu giá, người trúng đấu 
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có tài sản đấu giá thỏa thuận 
nhưng tối thiểu là 5% và tối 
đa là 20% giá khởi điểm của 
tài sản đấu giá. Tổ chức đấu 
giá tài sản chỉ được thu tiền 
đặt trước trong 3 ngày làm 
việc trước ngày mở cuộc đấu 
giá và không được sử dụng 
tiền đặt trước vào bất kỳ mục 
đích nào khác. Khoản tiền đặt 
trước này và tiền lãi (nếu có) sẽ 
được hoàn trả cho người tham 
gia đấu giá không trúng đấu 
giá trong thời hạn 3 ngày làm 
việc, kể từ ngày kết thúc cuộc 
đấu giá hoặc thời hạn khác do 
các bên thỏa thuận.

Bên cạnh đó Luật Đấu giá 
tài sản còn quy định rõ về hình 
thức, phương thức đấu giá, 
đấu giá không thành, đấu giá 
theo tủ tục rút gọn; trình tự, 
thủ tục đấu giá tài sản chung 
và trình tự, thủ tục đấu giá các 
loại tài sản mà pháp luật quy 
định phải 

- Về thù lao dịch vụ đấu 
giá, chi phí đấu giá tài sản (chi 
phí niêm yết, thông báo công 
khai, chi phí thực tế hợp lý 
khác cho việc đấu giá tài sản) 
do người có tài sản đấu giá và 
tổ chức đấu giá tài sản thỏa 
thuận trong hợp đồng dịch vụ 
đấu giá tài sản, chi phí đấu giá. 
Trường hợp đấu giá tài sản mà 
pháp luật quy định phải bán 
thông qua đấu giá thì thù lao 
dịch vụ đấu giá được xác định 
theo cơ chế giá dịch vụ theo 
khung do Bộ Tài chính quy 
định.

- Hủy kết quả đấu giá tài 
sản trong các trường hợp sau: 
Theo thỏa thuận giữa người 

Đỏ thắm cờ hoa dậy đất trời

Quê nhà rạng rỡ sắc Xuân tươi

Ngày bừng nắng lụa, khuôn viên đẹp

Đêm rực đền mầu, phố xá vui

Lễ hội bao thời say dạ khách

Cảnh quan mấy thủa nức lòng người

Mỗi lần Xoan … Ghẹo từng nghe hát

Ai chẳng điệu đà … dụi nét môi

Quê nhà xuân sắc

có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu 
giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài 
sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp 
đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài 
sản đấu giá; Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua 
bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của 
pháp luật về dân sự; Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy 
bỏ theo quy định. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu 
giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có 
hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia 
đấu giá; Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính.

Như Quỳnh

Một phiên đấu giá quyền sử dụng đất 
của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá  tài sản tỉnh Phú Thọ

Phan Chúc


