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Năm 2017, công 
tác tư pháp 
trên địa bàn 
tỉnh được triển 

khai trong điều kiện có nhiều 
thuận lợi, kinh tế của tỉnh tiếp 
tục giữ được đà tăng trưởng, 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội ngày càng đồng bộ, đặc 
biệt một số dự án, công trình 
lớn có tác động lan tỏa được 
đầu tư đi vào hoạt động đóng 
góp cho sự phát triển. Thể 
chế pháp luật đối với công 

tác tư pháp ngày càng được 
hoàn thiện, hầu hết các lĩnh 
vực quản lý nhà nước của 
ngành đều được quy định ở 
tầm luật, bộ luật. Tuy nhiên, 
công tác tư pháp còn gặp 
một số khó khăn, như biến 
động về tổ chức và nhân sự 
lãnh đạo ngành; văn bản điều 
chỉnh trên một số lĩnh vực 
chưa cụ thể hoặc có bất cập; 
mối quan hệ giữa yêu cầu bổ 
sung, tăng cường chức năng, 
nhiệm vụ với thực hiện mục 
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NGUYỄN BÁ TUẤN 

 Giám đốc Sở Tư pháp

tiêu tinh giản biên chế, tinh 
gọn tổ chức bộ máy tương 
đối gay gắt. Song với nhiều 
giải pháp quyết liệt của tập 
thể lãnh đạo và nỗ lực của 
từng cán bộ, công chức, 
viên chức, ngành Tư pháp 
tỉnh Phú Thọ đã đạt được 
những kết quả nổi bật, trong 
đó nhiều nội dung mang tính 
đột phá, tạo nền tảng quan 
trọng cho công tác tư pháp 
năm 2018 và những năm 
tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn - Giám đốc Sở chỉ đạo Hội nghị Triển khai công tác Tư pháp năm 2018
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Điểm lại những nét chính 
của năm 2017, toàn ngành 
đã quán triệt sâu sắc phương 
châm triển khai nhiệm vụ 
toàn diện nhưng nhấn mạnh 
trọng tâm, trọng điểm, xác 
định rõ chủ đề công tác của 
năm đối với từng lĩnh vực, 
từng địa bàn cụ thể. Nhờ đó, 
công tác tư pháp ở từng cấp 
có sự chuyển biến tích cực. 

Ở cấp huyện và xã đã 
tăng cường quản lý nhà nước 
về công tác văn bản, hộ tịch, 
theo dõi thi hành pháp luật, 
PBGDPL thông qua những 
giải pháp cụ thể như: trong 
hoạt động PBGDPL đẩy 
mạnh công tác phối hợp; giao 
trách nhiệm cho các thành 
viên Hội đồng, cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn tổ chức kiểm 
tra, tự kiểm tra đánh giá 
kết quả công tác PBGDPL 
trong phạm vi cơ quan, đơn 
vị, địa phương được phân 
công phụ trách; tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
cho đội ngũ người làm công 
tác PBGDPL. Số cuộc phổ 
biến pháp luật trực tiếp tăng. 
Trong năm, các Tổ hòa giải 
đã tiếp nhận 3.489 việc, hòa 
giải thành 2.796 việc, đạt tỷ 
lệ 80,1% (tăng 6,6% so với 
năm 2016). Với khối lượng 
công việc lớn trong điều kiện 
đội ngũ công chức chưa đáp 
ứng yêu cầu, nhiều Phòng 
Tư pháp đã xác định những 
nhiệm vụ cốt yếu của cấp 
mình như công tác tham mưu 
kiện toàn đội ngũ công chức 
tư pháp - hộ tịch cấp xã theo 

quy định, trang bị cơ sở vật 
chất để triển khai thực hiện 
đề án ứng dụng công nghệ 
thông tin trong đăng ký và 
quản lý hộ tịch, hướng dẫn, 
kiểm tra, chấn chỉnh công 
tác đăng ký hộ tịch, ...  và 
triển khai bằng những giải 
pháp toàn diện, tiêu biểu như 
Hạ Hòa, Cẩm Khê, Yên Lập, 
Việt Trì, Tam Nông, ...

Ở cấp tỉnh, các chỉ tiêu 
chủ yếu đều đạt và vượt so 
với năm 2016. Sở đã tham 
gia thẩm định, đóng góp ý 
kiến 278 lượt dự thảo văn 
bản của tỉnh (tăng 28% so 
với năm 2016), đảm bảo việc 
ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của tỉnh đúng quy 
trình, phù hợp với các quy 
định của pháp luật và góp 
phần phát huy thế mạnh đặc 
thù của tỉnh. Tham gia ý kiến 
pháp lý đối với 32 vụ việc 
(tăng 39% so với năm 2016), 
đặc biệt là đề xuất phương 
hướng, biện pháp giải quyết 
những vụ việc phức tạp, kéo 
dài liên quan tới đất đai, xác 
định tính pháp lý của các văn 
bản, giao dịch,... Tự kiểm 
tra 29/29 văn bản do UBND 
tỉnh ban hành, phát hiện và 
đề xuất xử lý 16/16 văn bản 
QPPL có sai sót về thể thức, 
kỹ thuật trình bày đồng thời 
tham mưu UBND tỉnh ban 
hành văn bản chấn chỉnh 
công tác ban hành, kiểm tra, 
rà soát, hệ thống hóa văn 
bản QPPL trên địa bàn tỉnh. 
Nét mới trong công tác theo 
dõi thi hành pháp luật năm 

2017 là đã chỉ đạo kiểm tra 
trực tiếp tại một số cơ quan, 
đơn vị trong việc theo dõi thi 
hành pháp luật về quản lý xử 
lý vi phạm hành chính. Công 
tác cải cách thủ tục hành 
chính của ngành trong năm 
có nhiều điểm sáng thể hiện 
trong việc rà soát, tham mưu 
rút ngắn thời gian giải quyết 
đối với 99,3% TTHC lĩnh vực 
tư pháp cấp tỉnh, triển khai 
khảo sát, đánh giá mức độ 
hài lòng của tổ chức, cá nhân 
ngay trong quá trình giải 
quyết thủ tục hành chính. 
Trọng tâm công tác PBGDPL 
tập trung vào tuyên truyền, 
phổ biến các Bộ luật, Luật 
mới; các chủ trương, chính 
sách lớn của Đảng và Nhà 
nước về phát triển kinh tế - 
xã hội, quản lý nhà nước về 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
được tăng cường. Các việc 
về hộ tịch, chứng thực, nuôi 
con nuôi, lý lịch tư pháp đều 
tăng so với cùng kỳ (riêng lý 
lịch tư pháp tăng 54%) song 
tỷ lệ giải quyết đúng và trước 
hạn tiếp tục được đảm bảo. 
Hoạt động trong các lĩnh vực 
đấu giá tài sản, công chứng, 
chứng thực, luật sư tiếp tục 
gia tăng cả về số việc và 
số tiền, trong đó, giá trị tài 
sản đã đấu giá tăng 28%, 
lệ phí và thù lao công chứng 
thu tăng 6%, doanh thu của 
các tổ chức hành nghề luật 
sư tăng 25%. Số việc tham 
gia tố tụng của trợ giúp viên 
pháp lý và luật sư cộng tác 
viên tăng 36,5%; 100% trợ 
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giúp viên pháp lý đã hoàn 
thành vượt chỉ tiêu vụ việc; 
nhiều vụ việc tham gia ở cả 
ba giai đoạn tố tụng.

Đạt được kết quả đó là 
do lãnh đạo Sở đã tăng cường 
lãnh đạo và tổ chức thực hiện 
hiệu quả thể hiện ở ba nhóm 
nhiệm vụ: Thứ nhất, đối với 
công tác tổ chức bộ máy và 
cán bộ, Sở đã xây dựng và 
trình UBND tỉnh ban hành Đề 
án kiện toàn, chuẩn hóa đội 
ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, 
tạo cơ sở cho việc kiện toàn 
và chuẩn hóa đội ngũ công 
chức của ngành. Sau gần 
một năm thực hiện, đã cơ bản 
khắc phục tình trạng thiếu 
công chức Tư pháp - hộ tịch 
chuyên trách tại một số xã, thị 
trấn. Rà soát, tinh gọn cơ cấu 
nội bộ các đơn vị sự nghiệp 
công lập thông qua việc tham 
mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 
hành Quyết định sáp nhập 5 
chi nhánh ở các huyện thành 
01 chi nhánh huyện Thanh 
Sơn trực thuộc Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý Nhà nước. Thứ 
hai, Sở tiếp tục đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin 
trong giải quyết công việc của 
Sở, thể hiện qua việc đã hoàn 
thành trước hạn dự án “Đầu 
tư hệ thống ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác 
quản lý và đăng ký hộ tịch”, 
thực hiện tốt hệ thống một 
cửa điện tử tích hợp cổng dịch 
vụ công trực tuyến, triển khai 
sử dụng phần mềm quản lý 
văn bản và các phần mềm 
ứng dụng chuyên ngành 

cũng như phát triển, nâng 
cấp Trang tin thông tin điện 
tử của Sở. Thứ ba, hiện đại 
hóa một bước cơ sở vật chất, 
trang thiết bị làm việc của Sở 
thông qua việc triển khai và 
hoàn thành dự án “Cải tạo, 
sửa chữa, nâng cấp trụ sở 
làm việc Sở Tư pháp”.

Tuy nhiên, không thể phủ 
nhận, chất lượng, hiệu quả, 
tiến độ thực hiện một số việc, 
ở một số lĩnh vực của ngành 
còn hạn chế. Phương pháp, 
cách thức triển khai một số 
nội dung chậm được đổi mới, 
ít sáng tạo; có việc triển khai 
còn hình thức, chưa sâu sát, 
cụ thể. Công tác phối hợp với 
các cơ quan, tổ chức liên quan 
có lúc chưa thực sự chặt chẽ. 
Theo dõi, đôn đốc việc xây 
dựng, triển khai chương trình, 
kế hoạch công tác tư pháp, 
pháp chế ở một số cơ quan, 
đơn vị còn chậm. Chưa có 
nhiều mô hình, cách thức triển 
khai công tác PBGDPL sáng 
tạo, hiệu quả trong điều kiện 
phát triển công nghệ thông 
tin. Còn tình trạng tồn đọng 
thông tin lý lịch tư pháp và sai 
sót trong quá trình cập nhật, 
xử lý thông tin lý lịch tư pháp 
dẫn đến phải đính chính, bổ 
sung. Quản lý nhà nước đối 
với một số lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp có mặt chưa toàn diện. 
Hoạt động của một số tổ chức 
hành nghề luật sư, Văn phòng 
công chứng, doanh nghiệp 
đấu giá còn tiềm ẩn nhiều sai 
sót. Thẳng thắn nhìn nhận, có 
thể thấy những hạn chế đến 

từ những nguyên nhân chủ 
quan, đó là: Tính chủ động 
trong triển khai nhiệm vụ của 
một số cơ quan, đơn vị, cán 
bộ, công chức, viên chức 
chưa cao. Việc nghiên cứu 
và áp dụng các văn bản pháp 
luật, các hướng dẫn nghiệp 
vụ có thời điểm, có việc còn 
hạn chế. Năng lực của một bộ 
phận cán bộ, công chức, viên 
chức chưa đáp ứng trong điều 
kiện yêu cầu nhiệm vụ ngày 
càng cao.

Năm 2018 là năm có ý 
nghĩa quan trọng trong thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm giai đoạn 
2016-2020 và chương trình 
công tác của ngành Tư pháp. 
Các Nghị quyết của Đảng, 
Quốc hội; chủ trương và chỉ 
đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh đã xác định nhiều 
nhiệm vụ liên quan trực tiếp 
tới chức năng, nhiệm vụ, tổ 
chức bộ máy và đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức 
của ngành Tư pháp. Trong 
bối cảnh đó, toàn ngành cần 
tập trung thực hiện tốt một số 
định hướng, nhiệm vụ và giải 
pháp chủ yếu sau:

Trước hết, tiếp tục 
đổi mới công tác chỉ đạo, 
điều hành trên cơ sở xây 
dựng, ban hành kịp thời các 
chương trình, kế hoạch công 
tác, lựa chọn các nhiệm vụ 
trọng tâm, có tính khả thi 
cao, mang tính đột phá để 
tập trung lãnh đạo. Tăng 
cường theo dõi, bám sát 
tình hình thực tế; nâng cao 
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khả năng dự báo, phát hiện 
những diễn biến mới, những 
vấn đề phức tạp có thể phát 
sinh để kịp thời đề ra chủ 
trương, nhiệm vụ, giải pháp 
cho phù hợp, từng bước giải 
quyết dứt điểm những yếu 
kém, ách tắc. Đề cao vai 
trò của người đứng đầu các 
đơn vị thông qua việc tăng 
cường theo dõi, đôn đốc, 
hướng dẫn, kiểm tra kết quả 
thực hiện nhiệm vụ của công 
chức, viên chức, tham mưu, 
đề xuất các cơ quan có thẩm 
quyền các giải pháp quản 
lý và thực hiện tốt các chức 
năng, nhiệm vụ. Từng công 
chức, viên chức phải phát 
huy ý thức trách nhiệm, tinh 
thần cầu thị, học hỏi, trau dồi 
kiến thức pháp lý gắn với tư 
duy thực tiễn và thành thạo 
kỹ năng nghiệp vụ; phát huy 
tính chủ động trong thực hiện 
nhiệm vụ, kịp thời báo cáo, 
xin ý kiến chỉ đạo về những 
khó khăn, vướng mắc hoặc 
những vấn đề mới.

Hai là, căn cứ vào 
chương trình công tác trọng 
tâm của ngành, cần tiếp tục 
tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ trọng tâm của ngành ở mỗi 
cấp, trong đó cần lãnh đạo tổ 
chức thực hiện tốt quy trình 
xây dựng, ban hành, rà soát, 
kiểm tra, xử lý văn bản QPPL. 
Phát hiện và xử lý các văn 
bản trái pháp luật, không phù 
hợp với thực tiễn, nhất là các 
vấn đề liên quan trực tiếp đến 
người dân, doanh nghiệp. Tổ 
chức nghiên cứu giải quyết 

tốt các vướng mắc pháp lý, 
đề xuất các biện pháp giải 
quyết các vấn đề thực tiễn 
nảy sinh. Tổ chức theo dõi thi 
hành pháp luật trên một số 
lĩnh vực nóng, có khó khăn 
vướng mắc, được dư luận xã 
hội quan tâm nhằm xem xét, 
đánh giá đầy đủ thực trạng 
thi hành pháp luật, kiến nghị 
thực hiện các giải pháp nâng 
cao hiệu quả thi hành pháp 
luật và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật. Tập trung tuyên 
truyền các Bộ luật, Luật mới 
được Quốc hội thông qua 
có đối tượng, phạm vi điều 
chỉnh rộng, liên quan trực 
tiếp đến quyền, nghĩa vụ, lợi 
ích hợp pháp của người dân. 
Tham mưu điều chỉnh hợp lý 
quy hoạch phát triển các tổ 
chức hành nghề công chứng. 
Quản lý chặt chẽ hoạt động 
của các tổ chức hành nghề 
công chứng, doanh nghiệp 
bán đấu giá tài sản, hoạt 
động đăng ký giao dịch bảo 
đảm của các Văn phòng 
đăng ký quyền sử dụng đất. 
Thông qua thanh tra, kiểm 
tra kịp thời phát hiện, chấn 
chỉnh xử lý nghiêm những 
hành vi vi phạm pháp luật; 
đảm bảo kỷ cương, kỷ luật 
hành chính. Tiếp tục theo 
dõi tình hình thi hành các Bộ 
luật, luật mới điều chỉnh các 
lĩnh vực quản lý của ngành. 
Kịp thời phát hiện, đề xuất 
sửa đổi, bổ sung luật và 
hướng dẫn xử lý các vướng 
mắc trong thi hành. 

Ba là, tiếp tục triển khai 
và theo dõi, tổng hợp việc 
thực hiện Đề án “Sắp xếp, 
kiện toàn, chuẩn hóa đội 
ngũ công chức tư pháp trên 
địa bàn tỉnh đến năm 2020” 
để kịp thời đề xuất UBND 
tỉnh; gắn việc thực hiện 
tinh giản biên chế, tinh gọn 
tổ chức bộ máy, sắp xếp 
lại đội ngũ công chức viên 
chức với việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 khóa 
XII về một số vấn đề về tiếp 
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả. Giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa tính ổn 
định và chuyên nghiệp của 
các đơn vị với việc chuyển 
đổi vị trí công tác, luân 
chuyển cán bộ; giữa cơ cấu, 
số lượng các đơn vị thuộc, 
trực thuộc Sở với quy mô, 
số lượng công chức, viên 
chức của từng đơn vị. Tiếp 
tục cải tiến lề lối làm việc 
gắn với đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong 
giải quyết công việc. Tích 
cực trao đổi, học hỏi, phổ 
biến các kinh nghiệm, cách 
làm hay giữa các cơ quan, 
đơn vị. 

Chào đón Xuân Mậu 
Tuất 2018, tin tưởng và hy 
vọng rằng toàn ngành Tư 
pháp sẽ phát huy những kết 
quả đạt được, không ngừng 
phấn đấu để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 
và những năm tiếp theo./.



BẢN TIN TƯ PHÁP PHÚ THỌ Số Xuân Mậu Tuất 5

Xuân 2018
CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

Năm 2017, hoạt 
động của Hội đồng 
PBGDPL tỉnh đã có 

nhiều đổi mới nhằm tăng 
cường công tác phối hợp, 
nâng cao hiệu quả PBG-
DPL. Việc hướng dẫn, chỉ 
đạo tổ chức các đợt tuyên 
truyền ngày càng kịp thời, 
bám sát và hỗ trợ tích cực 
cho nhiệm vụ chính trị, đặc 
biệt là các sự kiện chính trị 

Ngày 25/1, Hội đồng phối hợp phổ biến 
giáo dục pháp luật (Hội đồng PBGDPL) 
tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác 

năm 2017, triển khai kế hoạch hoạt động 
năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng 
chí Hoàng Công Thủy - Ủy viên BTV Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 
đồng PBGDPL tỉnh; các thành viên trong 

Hội đồng.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2017
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- pháp lý quan trọng của đất 
nước, của tỉnh. Trong đó tập 
trung tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến chuyên sâu một số 
Bộ Luật, Luật quan trọng có 
hiệu lực thi hành trong năm 
2017 và các văn bản Luật, 
Nghị quyết được thông qua 
tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3 Quốc 
hội khóa XIV. Bên cạnh đó, 
Hội đồng PBGDPL đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành 
nhiều văn bản chỉ đạo công 
tác PBGDPL như: Kế hoạch 
triển khai thi hành Luật Đấu 
giá tài sản, Luật trách nhiệm 
bồi thường của Nhà nước….; 
ban hành các văn bản chỉ 
đạo tiếp tục triển khai một 
số nhiệm vụ của công tác 
PBGDPL trên địa bàn tỉnh 
như: Văn bản chỉ đạo nâng 
cao hiệu quả xây dựng quản 
lý khai thác tủ sách pháp 
luật và tăng cường xây dựng 
và thực hiện hương ước, quy 
ước; sơ kết 3 năm thực hiện 
Luật Hòa giải ở cơ sở,… 

Từ công tác chỉ đạo và 
tham mưu của Hội đồng, 
Hội đồng  PBGDPL và đội 
ngũ Báo cáo viên, tuyên 
truyền viên các cấp được 
kiện toàn hoạt động, đến 
nay, Hội đồng PBGDPL tỉnh 
có tổng số 33 thành viên và 
đảm bảo đầy đủ thành phần 
của Hội đồng theo quy định 
của pháp luật, 55 báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh, 338 
thành viên Hội đồng PBGD-
PL cấp huyện, 282 báo cáo 
viên pháp luật cấp huyện 
và 3.236 tuyên truyền viên 
pháp luật cấp xã. Đội ngũ 
này đã và đang đóng góp 
tích cực trong công tác PB-
GDPL trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các hoạt 
động PBGDPL của các cơ 
quan thành viên Hội đồng 
PBGDPL nói riêng và các 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh nói chung đến nay đã 
tạo được nền nếp, mối quan 
hệ phối hợp giữa các ngành, 
đơn vị tiếp tục được củng cố 
và phát huy là cơ sở quan 
trọng để triển khai các hoạt 
động PBGDPL. Cụ thể, 
các cơ quan thành viên Hội 
đồng PBGDPL đã tổ chức 
được 19.161 cuộc tuyên 
truyền cho 1.876.895 lượt 
người, cấp phát 972.272 
bản tài liệu miễn phí, 6.531 
tin, bài pháp luật. Trong 
đó các cơ quan có kết quả 
hoạt động tốt là: Công an 
tỉnh với 4.905 cuộc tuyên 
truyền cho 409.677 lượt 
người; Tòa án nhân dân tỉnh 
với 5.731 cuộc tuyên truyền 
cho 50.731 lượt người; Hội 
Nông dân với 2.956 cuộc 
tuyên truyền cho 204.418 
lượt người… Bên cạnh các 
hoạt động thường kỳ, nhiều 

cơ quan thành viên có các 
hoạt động tuyên truyền nổi 
bật và có sức tác động lớn 
tới việc thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị cũng như nâng 
cao nhận thức pháp luật 
của cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân, điển 
hình như: Sở Tư pháp tham 
mưu xây dựng và tổ chức 
triển khai hoạt động truyền 
thông về trợ giúp pháp lý tại 
địa bàn các huyện Thanh 
Sơn, Cẩm Khê, Tam Nông, 
Đoan Hùng và Phù Ninh; 
Công an tỉnh đã tổ chức các 
buổi giáo dục chung, tư vấn 
tái hòa nhập cộng đồng cho 
các phạm nhân…

Với vai trò tham mưu 
tích cực của các cơ quan 
thành viên Hội đồng PB-
GDPL tỉnh nên trong công 
tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại tố cáo, nhất là các 
đơn thư khiếu nại với các vụ 
việc phức tạp kéo dài trên 
địa bàn tỉnh đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực. Đặc 
biệt, 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. Trong 
năm, các cấp, các ngành 
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đã tiếp 5.886 lượt công dân 
(tăng 1,8% so với cùng kỳ 
năm 2016), nhận 5.225 đơn 
(giảm 3,9% so với cùng kỳ 
năm 2016)…

Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đã đạt được 
vẫn còn một số tồn tại, hạn 
chế như: Vai trò tư vấn của 
Hội đồng đối với UBND, 
Chủ tịch UBND tỉnh chưa 
được thể hiện rõ nét và chưa 
mang tính thường xuyên; 
chưa có các giải pháp cụ 
thể, quyết liệt nên hiệu quả 
hoạt động phối hợp, tăng 
cường xã hội hóa, huy động 
sự tham gia của cá nhân, 
tổ chức doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh đối với công tác 
PBGDPL còn hạn chế; một 
số cơ quan thành viên hoạt 
động chưa tích cực, còn có 
nhiều cơ quan thành viên 
chưa tổ chức được các hoạt 
động PBGDPL, chưa tham 
mưu, báo cáo Hội đồng PB-
GDPL những vấn đề vướng 
mắc phát sinh trong thực 
hiện nhiệm vụ có liên quan 
đến nhiều ngành, cấp để 
Hội đồng kịp thời chỉ đạo và 
chấn chỉnh hoạt động…

Phát huy kết quả đã 
đạt được, năm 2018, Hội 
đồng PBGDPL tỉnh tiếp tục 
bám sát kế hoạch PBGDPL 
của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh 

để tổ chức triển khai thực 
hiện các hoạt động của Hội 
đồng; tiếp tục phát huy vai 
trò nòng cốt trong công tác 
PBGDPL của các cơ quan 
thành viên Hội đồng; tăng 
cường tin, bài tuyên truyền, 
giải đáp pháp luật trên các 
phương tiện thông tin đại 
chúng của tỉnh…

Tại hội nghị, các thành 
viên Hội đồng PBGDPL đã 
tập trung thảo luận về một 
số nội dung như: Cần tập 
trung tuyên truyền những 
văn bản Luật mới được Quốc 
hội thông qua và có hiệu lực 
trong năm 2017 và 2018; 
việc tổ chức Ngày Pháp luật 
Việt Nam; công tác phối 
hợp giữa các ngành, tuyên 
truyền tập trung vào các 
nhóm đối tượng cụ thể, địa 
bàn trọng điểm về vi phạm 
pháp luật…

Phát biểu kết luận tại 
hội nghị, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Hoàng Công Thủy ghi 
nhận và đánh giá cao những 
kết quả, thành tích mà Hội 
đồng PBGDPL tỉnh đã đạt 
được trong công tác PBG-
DPL và yêu cầu trong thời 
gian tới, các cấp, các ngành 
cần tập trung vào một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau: 
Tuyên truyền, phổ biến các 
Luật, pháp lệnh mới, các chủ 

trương và chính sách lớn của 
tỉnh về phát triển kinh tế xã 
hội; tập trung tuyên truyền, 
phổ biến các quy định pháp 
luật mà dư luận xã hội quan 
quân hoặc cần định hướng 
dư luận; các thành viên Hội 
đồng cần chủ động hơn 
nữa trong việc nắm bắt tình 
hình chính trị, kinh tế - xã 
hội của đất nước, của tỉnh, 
các nhiệm vụ thường xuyên, 
nhiệm vụ trọng tâm của 
Ngành để tham mưu đúng, 
trúng cho cơ quan, đơn vị 
mình thực hiện tốt công tác 
PBGDPL; đẩy mạnh xã hội 
hóa trong hoạt động PBG-
DPL; tăng thời lượng tin bài 
về thực thi pháp luật, tuyên 
truyền các nội dung pháp 
luật trên các phương tiện 
thông tin đại chúng của tỉnh; 
tiếp tục kết hợp triển khai 
tổ chức thực hiện hiệu quả 
Ngày pháp luật năm 2018; 
đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công 
tác PBGDPL; tiếp tục triển 
khai thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật; 
tăng cường công tác tự kiểm 
tra và tổ chức kiểm tra công 
tác PBGDPL và hoạt động 
của Hội đồng PBGDPL tại 
một số huyện, thành, thị, sở, 
ban, ngành trong tỉnh./.

Ngọc Kiên 
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Năm 2017, bám sát 
chương trình công tác 
trọng tâm của Bộ Tư 

pháp, của Tỉnh ủy, HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh và của Đảng 
ủy Khối, Đảng ủy Sở đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo học 
tập, quán triệt kịp thời, đầy đủ 
các chỉ thị, nghị quyết, quy 
định của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và 
xây dựng chương trình, kế 
hoạch công tác, xác định cụ 
thể nhiệm vụ đối với từng 
lĩnh vực, đơn vị; thực hiện 
tốt Quy định số 98-QĐ/TW 
của Ban Bí thư và Quy định 
số 01-QĐ/ĐUK của Đảng 
ủy Khối; phân công cụ thể 
trách nhiệm cho từng đồng 
chí trong BCH Đảng bộ Sở 
và chỉ đạo tổ chức triển khai 
thực hiện; kịp thời phổ biến, 
quán triệt các chủ trương, 
đường lối, chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, của tỉnh 
đến 100% đảng viên thuộc 
Đảng bộ và chỉ đạo viết bài 
thu hoạch, xây dựng chương 
trình hành động thực hiện các 
nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 
thứ 6 của BCH Trung ương 
Đảng (khoá XII), các văn 
bản của cấp trên. Đồng thời, 
tiếp tục thực hiện tốt nhiệm 
vụ tham mưu giúp Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh trong việc 
triển khai thi hành Hiến pháp 
2013; tuyên truyền, phổ biến 
các Luật; thẩm định, tham 
gia ý kiến 100% các dự thảo 
nghị quyết, quyết định theo 
yêu cầu của UBND tỉnh và đề 
nghị của các sở, ngành đảm 
bảo tiến độ và chất lượng; 

công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đã dần đi 
vào nền nếp; công tác theo dõi tình hình THPL và THPL về 
XLVPHC đã đạt được những kết quả tích cực; công tác CCHC, 
cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, 
tiếp tục đơn giản hóa và kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành 
chính nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người 
dân, doanh nghiệp; công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý đã huy 
động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nội dung, 
hình thức, phương pháp; công tác xây dựng ngành, đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm; công tác thanh tra, 
kiểm tra được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực công tác: 
hộ tịch, công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản, luật sư, 
THPL về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thi hành 
pháp luật về XPVPHC,…Sau kiểm tra, đã trình UBND tỉnh ban 
hành hoặc ban hành văn bản tăng cường quản lý nhà nước về 
công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Đảng ủy luôn 
coi trọng và tiến hành thường xuyên thông qua công tác tuyên 

ĐẢNG ỦY SỞ TƯ PHÁP 
LÃNH ĐẠO TRIỂN KHAI

Chi bộ Văn bản QPPL - PBGDPL tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ X 
nhiệm kỳ 2017-2020.  

TOÀN DIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC 
XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
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truyền, giáo dục nhân các 
ngày lễ, ngày kỷ niệm như: 
87 năm ngày thành lập Đảng 
cộng sản Việt Nam; tuyên 
truyền giỗ Tổ Hùng Vương 
năm 2017; 20 năm ngày tái 
lập tỉnh,… đồng thời, phối 
hợp chặt chẽ với Thủ trưởng 
cơ quan tổ chức cho cán bộ, 
công chức, viên chức đón 
xuân Đinh Dậu 2017 và tổ 
chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày 
thành lập Sở Tư pháp vui vẻ, 
lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trong công tác tổ chức 
xây dựng Đảng: Đã duy trì tốt 
chế độ họp định kỳ, đổi mới 
phương thức lãnh đạo gắn với 
đổi mới phương thức sinh hoạt 
đảng cả về nội dung và hình 
thức sinh hoạt; xây dựng các 
chương trình, kế hoạch công 
tác; lãnh, chỉ đạo 05 Chi bộ tổ 
chức thành công Đại hội chi 
bộ nhiệm kỳ 2017-2020; kiện 
toàn BCH, UBKT Đảng ủy và 
Chi ủy, Bí thư 3 chi bộ; sửa 
đổi quy chế làm việc và phân 
công lại nhiệm vụ các đồng chí 
trong BCH sau biến động; kết 
nạp Đảng cho 02 quần chúng, 
công nhận chính thức cho 03 
đảng viên, làm thủ tục chuyển 
đảng cho 04 đảng viên, tiếp 
nhận 01 đảng viên về sinh hoạt 
tại Đảng bộ, cử 03 đảng viên đi 
học lớp Trung cấp LLCT; cho ý 
kiến trong việc điều động, luân 
chuyển cho 08 lãnh đạo cấp 
phòng, bổ nhiệm 01 lãnh đạo 
Sở, bổ nhiệm lại 01 lãnh đạo 
cấp phòng đảm bảo đúng quy 
định về công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám 
sát: Đảng ủy thực hiện và chỉ 

đạo UBKT thực hiện 02 cuộc 
kiểm tra và 02 cuộc giám sát 
nội dung chủ yếu liên quan 
đến việc thực hiện việc nghiên 
cứu, vận dụng Nghị quyết Đại 
hội Đảng các cấp và thực hiện 
nhiệm vụ chính trị; quán triệt, 
phổ biến và triển khai thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị; việc chấp hành 
nguyên tắc sinh hoạt chi bộ, 
sinh hoạt chuyên đề...

Công tác dân vận, bảo 
vệ chính trị nội bộ: Tiếp tục 
tuyên truyền cán bộ, đảng 
viên Chỉ thị 33-CT/TW của 
Bộ Chính trị và Chỉ thị 04-
CT/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ; lãnh đạo, chỉ đạo 
47 cán bộ, đảng viên kê khai 
tài sản theo hướng dẫn; ban 
hành kế hoạch thực hiện 
phong trào thi đua “Dân vận 
khéo” đến năm 2020 và xây 
dựng mô hình, điển hình 
“Dân vận khéo”...

Công tác lãnh đạo xây 
dựng cơ quan đơn vị và các 
đoàn thể: Đã lãnh đạo việc 
thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở, sửa đổi quy chế 
làm việc, kiện toàn các hội 
đồng, tổ chức hội nghị cán bộ 
công chức năm 2017; thường 
xuyên quan tâm chăm lo, 
nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho cán bộ đảng 
viên; tham gia hưởng ứng 
tích cực các hoạt động nhân 
đạo, từ thiện với số tiền trên 
30 triệu đồng. Đồng thời, lãnh 
đạo Công đoàn, Chi đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu 
chiến binh tổ chức thành công 
Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; 

phối hợp tổ chức các hoạt 
động thiết thực chào mừng 
ngày các ngày lễ lớn; kịp thời 
thăm hỏi, động viên cán bộ, 
đoàn viên, hội viên khi có 
việc vui, việc buồn; tổ chức 
vui tết thiếu nhi, tết Trung 
thu và trao phần thưởng quỹ 
khuyến học năm 2017...

Bên cạnh đó, Đảng ủy 
đã lãnh đạo thực hiện tốt việc 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên; 
thực hiện các giải pháp đấu 
tranh, khắc phục những hạn 
chế, khuyết điểm đã được chỉ 
ra khi kiểm điểm tự phê bình 
và phê bình: ban hành nhiều 
văn bản hướng dẫn thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị; lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện tốt Nghị quyết 
chuyên đề về “Tăng cường 
lãnh đạo thực hiện nêu cao 
tinh thần, trách nhiệm, gương 
mẫu đi đầu của cán bộ, đảng 
viên, nhất là người đứng đầu 
cấp ủy các cấp thuộc Đảng 
bộ Khối trong giai đoạn hiện 
nay” của BCH Đảng bộ Khối. 
Cán bộ, đảng viên, CCVC có 
lập trường tư tưởng, chính trị 
vững vàng, phát huy tinh thần 
chủ động, sáng tạo; gương 
mẫu, có đạo đức, lối sống tốt, 
thực hiện nghiêm quy định về 
những điều đảng viên không 
được làm, tích cực đấu tra-
nh phòng, chống quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, tiêu 
cực, trong tự phê bình và phê 
bình luôn cầu thị, chân thành, 
giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu 
cao ý thức phục vụ nhân dân, 
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làm tốt nghĩa vụ công dân ở 
nơi cư trú.

Sau hội nghị kiểm điểm 
tự phê bình và phê bình của 
tập thể Ban Chấp hành năm 
2016, Đảng uỷ đã tập trung 
chỉ đạo khắc phục những tồn 
tại, hạn chế được chỉ ra góp 
phần thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị và công tác xây dựng 
Đảng của Đảng bộ. Với sự 
nỗ lực phấn đấu của tập thể 
cán bộ, đảng viên năm 2017 
Đảng bộ Sở Tư pháp đã được 
Đảng bộ khối các cơ quan 
tỉnh công nhận là Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, năm 2017 
vẫn còn một số tồn tại, hạn 
chế, đó là: Một số nhiệm vụ 
chính trị triển khai chưa toàn 
diện, phương thức tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ chính trị 
chậm được đổi mới: quản lý 
hoạt động hành nghề luật sư, 
giám định tư pháp, đăng ký 
giao dịch bảo đảm; việc cập 
nhật thông tin lý lịch tư pháp 
bổ sung vào cơ sở dữ liệu 
còn chậm, số lượng thông tin 
tồn đọng còn nhiều; việc chỉ 
đạo tổ chức học tập chuyên 
đề theo Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị chưa đồng 
đều, một số chi bộ chưa thực 
hiện đầy đủ theo hướng dẫn. 
Một số bài thu hoạch thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 
4, Trung ương 5, bản đăng 
ký nêu gương của cá nhân 
còn hình thức, chưa thực sự 
gắn với chức trách, nhiệm 
vụ được giao; phương pháp, 
cách thức tổ chức thực hiện 
cuộc kiểm tra, giám sát còn 

lúng túng; các chi bộ chưa thực hiện được công tác kiểm tra, 
giám sát theo quy định; hoạt động gây dựng phong trào văn 
nghệ, thể thao của cơ quan và các đoàn thể chưa rõ nét.

Nguyên nhân là: Thể chế một số lĩnh vực bổ trợ tư pháp 
chưa cụ thể và chậm được hoàn thiện; biên chế được giao 
thiếu chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; là năm có nhiều biến 
động về tổ chức cán bộ; nghiệp vụ công tác Đảng của một 
số đồng chí còn hạn chế; việc chỉ đạo công tác Đảng ở một 
số chi bộ, một số đồng chí Đảng ủy viên có lúc còn chưa sâu 
sát; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động bề nổi của các đoàn 
thể còn thiếu...

Để tiếp tục phát huy những kết qua đã đạt được, khắc 
phục những tồn tại, hạn chế trên, Đảng ủy Sở đề ra phương 
hướng, giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, 
quy định của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và người lao động, nhất là Nghị quyết số 04, 05, 06-
NQ/TW (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 
các văn bản khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên 
gắn với các phong trào thi đua của ngành.

Hai là, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được 
giao theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đặc 
biệt, cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên. 

Ba là, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn 
sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy cấp trên và các 
kế hoạch, hướng dẫn đã ban hành. Hàng năm sơ kết, biểu 
dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên 
tiến trong học học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. 

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện 
đúng quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của 
Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy khối 
nhất là sinh hoạt chuyên đề.

Năm là, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể động viên, 
khuyến khích các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia vào 
các hoạt động nhất là các hoạt động văn nghệ, thể thao; đổi 
mới nội dung sinh hoạt cũng như các hoạt động của mỗi đoàn 
thể nhằm thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia.

Sáu là, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát 
của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Tăng cường chỉ đạo 
triển khai có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện 
dân chủ ở cơ sở./. 

Bích Thủy
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Căn cứ Nghị quyết số 
09/2017/NQ-HĐND 
ngày 14/12/2017 của 

HĐND tỉnh về kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 
2018; Các nhiệm vụ công tác 
tư pháp và định hướng một 
số nhiệm vụ trọng tâm, giải 
pháp chủ yếu năm 2018 của 
Bộ Tư pháp, ngày 10/01/2018 
Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã 
xây dựng Chương trình số 
01/CTr-STP nhiệm vụ trọng 
tâm công tác tư pháp năm 
2018, bao gồm 10 nhiệm vụ 
trọng tâm và 05 giải pháp 
thực hiện, như sau:

pháp xử lý; đảm bảo tiến độ, 
chất lượng trong công tác rà 
soát, hệ thống hóa văn bản 
QPPL định kỳ. 

 3. Đổi mới cách thức 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật (PBGDPL) theo hướng 
cụ thể, thiết thực, thường 
xuyên, liên tục, gắn với đối 
tượng và địa bàn đặc thù. 
Khai thác, phát huy hiệu quả 
các ứng dụng công nghệ 
thông tin vào phổ biến, giáo 
dục pháp luật. Tập trung 
tuyên truyền, phổ biến các 
Luật, Pháp lệnh mới được 
Quốc hội thông qua năm 
2017 và năm 2018; triển 
khai công tác PBGDPL gắn 
với các nhiệm vụ chính trị, 
phát triển kinh tế - xã hội, 
chú trọng các nội dung về 
chính sách pháp luật liên 
quan trực tiếp đến đời sống 
sinh hoạt hằng ngày của 
người dân. Tiếp tục triển 
khai thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; đề xuất 
các giải pháp tăng cường 
khả năng tiếp cận pháp luật 
cho người dân nhằm thực 
hiện hiệu quả tiêu chí xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật 
trong Bộ tiêu chí quốc gia 
về nông thôn mới. Nâng cao 
hiệu quả công tác phối hợp 
PBGDPL trong nhà trường; 
chú trọng PBGDPL cho đối 
tượng đặc thù; triển khai các 
hoạt động hưởng ứng gắn 
với tổng kết 05 năm mô hình 
Ngày Pháp luật Việt Nam; 
nghiên cứu, đề xuất giải 

Về nhiệm vụ trọng tâm 
công tác tư pháp

1. Tiếp tục phổ biến, 
quán triệt và triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội  
toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; 
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND 
ngày 19/7/2016 của HĐND 
tỉnh Phú Thọ về việc thực 
hiện 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 tỉnh 
Phú Thọ giai đoạn 2016-
2020; tập trung vào các chủ 
trương, chính sách, quan 
điểm liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ của sở, 
ngành, góp phần xây dựng 
hoàn thiện hệ thống thể 
chế, cơ chế, chính sách; đẩy 
mạnh cải cách tư pháp, cải 
cách hành chính.

 2. Tham gia hiệu quả 
vào việc xây dựng thể chế, 
cơ chế chính sách của địa 
phương, nhất là thể chế thực 
hiện 4 khâu đột phá của tỉnh. 
Làm tốt trách nhiệm của 
ngành trong triển khai thực 
hiện các quy định của Luật 
Ban hành văn bản QPPL 
năm 2015, Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP của Chính 

phủ; tiếp tục nâng cao chất 
lượng công tác thẩm định 
dự thảo văn bản QPPL, chú 
trọng vào đảm bảo tính khả 
thi của văn bản. Theo dõi, 
đôn đốc, kiểm tra việc soạn 
thảo văn bản quy định chi 
tiết ở địa phương để đảm 
bảo tiến độ soạn thảo và 
chất lượng dự thảo văn bản 
quy định chi tiết, không có 
văn bản QPPL do UBND 
tỉnh ban hành không qua 
thẩm định của cơ quan tư 
pháp. Thực hiện tốt công 
tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản 
QPPL; kịp thời xử lý các văn 
bản có dấu hiệu sai sót, 
mâu thuẫn, trái pháp luật 
và tham mưu kiến nghị biện 
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pháp tăng cường xã hội hóa 
các hoạt động PBGDPL.

4. Tăng cường công tác 
theo dõi thi hành pháp luật, 
quản lý xử lý vi phạm hành 
chính. Tổ chức theo dõi thi 
hành pháp luật trên một số 
lĩnh vực nóng, có khó khăn 
vướng mắc, được dư luận xã 
hội quan tâm nhằm xem xét, 
đánh giá đầy đủ thực trạng 
thi hành pháp luật, kiến nghị 
thực hiện các giải pháp nâng 
cao hiệu quả thi hành pháp 
luật và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, thông qua đó tháo 
gỡ những nút thắt đang gây 
cản trở trong sản xuất kinh 
doanh, đẩy mạnh cải cách 
hành chính. Tiếp tục theo 
dõi tình hình thi hành Bộ 
Luật Dân sự, Luật Ban hành 
văn bản QPPL năm 2015, 
Luật Đấu giá tài sản, kịp thời 
phát hiện, đề xuất sửa đổi, 
bổ sung luật và hướng dẫn 
xử lý các vướng mắc trong 
thi hành. 

5. Nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực hộ tịch, chứng thực; đẩy 
mạnh việc ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ hiệu 
quả cho hoạt động đăng ký 
và quản lý hộ tịch trên địa 
bàn tỉnh, trong đó, chú trọng 
tiếp tục triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ của Chương 
trình hành động quốc gia về 
đăng ký, thống kê hộ tịch; 
tổ chức sơ kết 03 năm triển 
khai thực hiện Luật Hộ tịch 
và các văn bản quy định chi 

tiết thi hành. Đẩy mạnh việc 
xây dựng và quản lý cơ sở 
dữ liệu lý lịch tư pháp, đảm 
bảo thông tin lý lịch tư pháp 
được kiểm tra, phân loại, 
cập nhật, bổ sung và đưa 
vào lưu trữ kịp thời. Tổ chức 
triển khai thực hiện tốt Kế 
hoạch triển khai Luật Trách 
nhiệm bồi thường của Nhà 
nước năm 2017 đã được 
UBND tỉnh ban hành. 

6. Tăng cường công tác 
quản lý nhà nước, đặc biệt là 
công tác kiểm tra trong lĩnh 
vực bổ trợ tư pháp; chú trọng 
hướng dẫn việc triển khai 
thực hiện tốt các Kế hoạch 
đã ban hành của UBND tỉnh 
về triển khai Luật Đấu giá 
tài sản, Luật Trợ giúp pháp 
lý (sửa đổi). Kịp thời phát 
hiện những thiếu sót và khó 
khăn, vướng mắc để kịp thời 
hướng dẫn giải quyết. Tham 
mưu điều chỉnh hợp lý quy 
hoạch phát triển các tổ chức 
hành nghề công chứng. Hỗ 
trợ phát triển nghề luật sư. 
Đăng ký thực hiện chế định 
Thừa phát lại. Nâng cao 
năng lực hoạt động của các 
tổ chức giám định tư pháp 
và đội ngũ giám định viên; 
kiện toàn, bổ sung đội ngũ 
người giám định theo vụ việc 
đối với các lĩnh vực chưa có 
người giám định. Chỉ đạo 
thực hiện nghiêm túc việc 
cập nhật cơ sở dữ liệu phần 
mềm công chứng. Quản lý 
chặt chẽ hoạt động của các 
tổ chức hành nghề công 

chứng, doanh nghiệp bán 
đấu giá tài sản, hoạt động 
đăng ký giao dịch bảo đảm 
của các Văn phòng đăng 
ký quyền sử dụng đất. Tiếp 
tục triển khai có hiệu quả 
Đề án đổi mới công tác trợ 
giúp pháp lý giai đoạn 2015-
2025, trong đó chú trọng 
nâng cao chất lượng TGPL, 
nâng cao năng lực của đội 
ngũ người thực hiện TGPL, 
tập trung triển khai đánh giá 
chất lượng vụ việc TGPL.

7. Tiếp tục tổ chức thực 
hiện tốt Quyết định số 115/
QĐ-UBND ngày 17/01/2017 
của UBND tỉnh Phú Thọ ban 
hành Đề án sắp xếp, kiện 
toàn, chuẩn hóa đội ngũ 
công chức tư pháp đến năm 
2020 gắn chặt với việc thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 
6 khóa XII về một số vấn 
đề về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả. 

8. Phát huy vai trò của 
hoạt động thanh tra, kiểm 
tra, kịp thời phát hiện, xử 
lý và phòng ngừa vi phạm 
trong các lĩnh thuộc thẩm 
quyền quản lý; chú trọng 
công tác thanh tra chuyên 
ngành trong lĩnh vực hành 
chính tư pháp, bổ trợ tư 
pháp. Tăng cường, đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện các 
kết luận thanh tra. Nâng cao 
hiệu quả công tác tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo; tiếp nhận, giải quyết 
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đúng thủ tục, trình tự 100% các đơn 
thư, khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công 
tác phối hợp trong việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ. Phát huy tính tích cực, 
chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, 
kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo 
về những khó khăn, vướng mắc hoặc 
những vấn đề mới. 

9. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong giải quyết 
công việc. Duy trì, triển khai hiệu quả 
các phần mềm chuyên ngành trong 
lĩnh vực quản lý văn bản và điều hành, 
lý lịch tư pháp, văn bản, trợ giúp pháp 
lý. Thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách 
hành chính; tiếp tục triển khai đánh 
giá sự hài lòng của tổ chức, công dân 
đối với các TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở ngay trên phiếu hẹn 
và trả kết quả; kiểm soát thủ tục hành 
chính nội bộ; duy trì thực hiện tốt cơ 
chế “một cửa”.

10. Tích cực trao đổi, học hỏi 
các kinh nghiệm, cách làm hay giữa 
các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương công tác, tiếp tục cắt 
giảm và kết hợp hợp lý số lượng các 
cuộc họp, hội nghị nhưng vẫn đảm 
bảo yêu cầu công tác và quản lý. 
Chỉ đạo, phát động, tổ chức có hiệu 
quả, thiết thực phong trào thi đua năm 
2018 và các phong trào thi đua theo 
đợt, theo chuyên đề do Bộ Tư pháp, 
UBND tỉnh và các Ngành phát động.                                                                                                                                            
     Về giải pháp thực hiện

1. Phát động phong trào thi đua, 
tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua 
khen thưởng làm động lực thúc đẩy 
việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị. 

2. Tập trung cao cho công tác chỉ 
đạo, điều hành gắn với tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương, đổi mới lề lối làm việc; 
xây dựng các chương trình, kế hoạch 

công tác cụ thể, có tính khả thi cao và chỉ đạo 
quyết liệt thực hiện ngay từ đầu năm.

3. Tăng cường phối hợp với các cấp, các 
ngành trong triển khai các nhiệm vụ công tác tư 
pháp; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo xin 
ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp tháo 
gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ.

4. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý 
thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh phòng chống tham 
nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của người 
đứng đầu, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, 
hành vi vi phạm, nhất là trong các lĩnh vực công 
chứng, đấu giá tài sản, hộ tịch, lý lịch tư pháp.

5. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức và đội 
ngũ công chức tư pháp - hộ tịch./.

Mừng xuân 
           đất nước
Xuôi ngược rộn ràng tiếng hát ngân
Chào mừng đất nước bước vào xuân
Biển xanh bát ngát ngăn xâm tặc
Núi biếc trập trùng tụ nghĩa nhân
Tổ Quốc hùng thiêng lừng bốn cõi
Giang sơn khí phách vững tinh thần
Lời thề “Sát thát” ngời trang sử
Quyết giữ cõi bờ trọn ý dân.
              TRẦN ĐĂNG LUẬT
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Năm 2017, Chương 
trình mục tiêu 
quốc gia (MTQG) 

xây dựng nông thôn mới 
(NTM) trên địa bàn tỉnh tiếp 
tục được triển khai thực hiện 
theo đúng lộ trình đề ra. Với 
cách làm linh hoạt, vận dụng 
sáng tạo trong cách nghĩ, 
cách làm theo phương châm 
“Nhà nước và nhân dân cùng 
làm”; tăng cường huy động 
các nguồn lực xã hội hóa 
tham gia thực hiện các mục 
tiêu NTM, nhiều địa phương 
trong tỉnh đã hoàn thành các 
tiêu chí NTM. Tính đến hết 
năm 2017, toàn tỉnh đã có 60 

xã đạt chuẩn NTM, về đích 
trước 3 năm so với mục tiêu 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. 

Các xã “bứt phá” về đích

Hồng Đà (huyện Tam 
Nông) là một trong các xã 
trong tỉnh được chọn về đích 
NTM trong năm nay. Cách 
đây hơn 6 năm, khi bắt tay 
vào chương trình xây dựng 
NTM, xã Hồng Đà phải đối 
mặt với nhiều khó khăn, 
thách thức như xuất phát 
điểm thấp, hạ tầng cơ sở 
chưa đồng bộ, mật độ dân 
số khá đông, trong khi đó 

trình độ nhận thức và canh 
tác của người dân còn khá 
hạn chế. Trò chuyện với 
chúng tôi, ông Phan Ngọc 
Cam - Chủ tịch UBND xã 
Hồng Đà tự hào: “Ban đầu 
khó khăn nhiều lắm, tưởng 
chừng như không thể làm 
được, nhưng chúng tôi cứ cố 
gắng, đoàn kết lại làm cũng 
xong, về đích rồi bà con ai 
cũng vui mừng”.

Ông Cam cho biết, tiến 
hành xây dựng NTM, xã đã 
coi công tác tuyên truyền là 
mục tiêu hàng đầu, không 
nóng vội, đốt cháy giai đoạn, 

Xây dựng nông thôn mới: 

         NỖ LỰC BỨT PHÁ

Giao thông nội đồng tại huyện Thanh Ba
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yêu cầu các cán bộ lãnh đạo, 
bà con cùng đoàn kết làm tới 
đâu chắc đến đó, tận dụng 
mọi ưu thế về tiềm năng đất 
đai, sức lao động, vị trí địa 
lý thuận lợi để từng bước gỡ 
“nút thắt”. Bên cạnh việc ưu 
tiên nguồn lực đầu tư trọng 
điểm vào các công trình giao 
thông, hạ tầng thiết yếu, xã 
đã quan tâm hỗ trợ phát triển 
sản xuất, tập trung phát triển 
các ngành nghề sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp như: may mặc, gia 
công cơ khí, mộc, xây dựng…, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho các hộ kinh doanh dịch 
vụ, mở rộng quy mô sản 
xuất. Nếu như năm 2011, 
xã Hồng Đà mới chỉ đạt 8/19 
tiêu chí quốc gia về xây dựng 
NTM, thì đến hết năm 2017, 
xã đã chính thức hoàn thành 
với 19/19 tiêu chí. Thu nhập 
bình quân đầu người của xã 
đạt 27,6 triệu đồng/năm; tỷ 
lệ hộ nghèo chỉ còn 2,16%; 
tỷ lệ lao động có việc làm 
qua đào tạo đạt 44,6%; tỷ 
lệ người tham gia BHYT đạt 
85%... Xã Hồng Đà đã thực 
sự thay da đổi thịt, khẳng 
định hướng đi đúng, cách 
làm phù hợp trong lộ trình trở 
thành xã NTM.

Không chỉ xã Hồng Đà 
(huyện Tam Nông), xã Đồng 
Xuân (huyện Thanh Ba) 
cũng là xã thuần nông, bước 
vào xây dựng NTM với rất 
nhiều khó khăn. Tuy nhiên, 
bằng những cách làm phù 
hợp, xã đã có sự bứt phá 
mạnh mẽ, hoàn thành 19 

tiêu chí và về đích NTM cuối 
năm 2017. Nhớ lại thời điểm 
khi mới bắt tay vào xây dựng 
NTM, ông Cao Trọng Phú - 
Phó Chủ tịch UBND xã Đồng 
Xuân chia sẻ: “Lúc mới triển 
khai, xã chưa thực sự tìm 
được hướng đi thuận lợi trong 
phát triển nông nghiệp; nhận 
thức của cán bộ và nhân dân 
về chương trình còn mơ hồ. 
Song, các đồng chí đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền địa 
phương đã bàn bạc, thống 
nhất cụ thể về bước đi, cách 
làm, chọn công việc để làm 
trước, làm sau, chọn hướng 
để giải quyết những khó 
khăn”. Trong thực hiện các 
tiêu chí thì tiêu chí giao thông 
và môi trường là khó nhất 
nhưng đến nay xã đã hoàn 
thành. Đối với tiêu chí giao 
thông, xã đã huy động được 
94,4 tỷ đồng từ các nguồn 
vốn để thực hiện các tiêu 
chí, trong đó, nhân dân đóng 
góp hơn 40 tỷ đồng, tham 
gia hiến 25000m2 đất, đóng 
góp tiền mua cát, sỏi và ngày 
công lao động, góp phần 
làm nên những tuyến đường 
sạch đẹp. Thực hiện tiêu chí 
môi trường, đến nay, 100% 
hộ dân trên địa bàn được sử 
dụng nước hợp vệ sinh, các 
hộ chăn nuôi đều xây dựng 
hầm biogas và hệ thống xử 
lý chất thải đảm bảo vệ sinh 
môi trường. Dự án lò đốt rác 
thải của xã đã cấp 150 lò đốt 
rác mini cho các hộ tự xử 
lý rác thải, phối hợp với đội 
vệ sinh môi trường huyện 
thực hiện hợp đồng chuyên 

chở rác thải về nơi xử lý rác 
tập trung. Bên cạnh đó, xã 
cũng đã đặc biệt chú trọng 
đến việc vận động người 
dân chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, ứng dụng các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất; tạo điều kiện tốt 
nhất để nông dân tiếp cận 
với nguồn vốn vay ưu đãi để 
mua máy móc phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, góp phần 
nâng cao thu nhập, cải thiện 
đời sống cho bà con. Đến 
nay, thu nhập bình quân đầu 
người của xã đạt trên 26 triệu 
đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 
dưới 12%...

Cùng với xã Hồng Đà 
và Đồng Xuân, một loạt các 
xã như: Phượng Mao,Trung 
Thịnh (Thanh Thủy); Hoàng 
Cương (Thanh Ba); Phú Mỹ 
(Phù Ninh); Chu Hóa, Hy 
Cương, Trưng Vương (thành 
phố Việt Trì) mặc dù còn gặp 
khó khăn để thực hiện các 
tiêu chí còn lại, song các xã 
đã tập trung huy động nguồn 
lực, nỗ lực “bứt phá” và cán 
đích NTM cuối năm 2017.

Vượt mục tiêu Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra

Năm 2017, toàn tỉnh 
phấn đấu có thêm 9 xã đạt 
chuẩn NTM, duy trì 51 xã 
cơ bản đạt chuẩn NTM, các 
xã còn lại tăng từ 1 - 2 tiêu 
chí. Phấn đấu đến năm 2020 
có 124 xã đạt và cơ bản 
đạt chuẩn NTM trong đó có 
ít nhất 57 xã chuẩn NTM. 
Để hiện thực hóa mục tiêu 
trên, tỉnh đã ban hành nghị 
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quyết, chỉ thị, kế hoạch cho 
chương trình xây dựng NTM 
giai đoạn 2016 - 2020. Đáng 
chú ý, tỉnh đã ban hành Bộ 
tiêu chí xã NTM tỉnh Phú Thọ 
giai đoạn 2016 - 2020 với 19 
tiêu chí và 49 chỉ tiêu, trong 
đó phân công cụ thể từng sở, 
ngành phụ trách từng tiêu 
chí, chỉ tiêu NTM; ban hành 
Bộ tiêu chí khu dân cư NTM 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
đến năm 2020. Đây là tiền 
đề và là bước ngoặt quan 
trọng tạo đà triển khai hiệu 
quả chương trình xây dựng 
NTM trong giai đoạn tới. Việc 
thay đổi Bộ tiêu chí với những 
yêu cầu cao hơn nhằm nâng 
cao chất lượng cuộc sống 
cho nông dân. Đây cũng là 
dịp để các địa phương đánh 
giá sâu kỹ hơn về những 
mặt đã làm được, tìm ra tồn 
tại và nguyên nhân, từ đó nỗ 
lực hơn trong triển khai xây 
dựng NTM. Với các giải pháp 
quyết liệt cùng sự vào cuộc 
tích cực của các sở, ngành 
và địa phương, chương trình 
xây dựng NTM trên địa bàn 
tỉnh tiếp tục được triển khai 
theo đúng lộ trình đề ra. 
Các huyện, thành, thị đã có 
chuyển biến tích cực trong 
nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác xây dựng NTM. 
Trong đó, các địa phương 
đã chủ động xây dựng kế 
hoạch, xác định lộ trình thực 
hiện, rà soát thực trạng quy 
hoạch NTM trên cơ sở bộ 
tiêu chí NTM của tỉnh, triển 
khai các bộ tiêu chí tới các 
xã, thị trấn, xây dựng các 

khu dân cư NTM thu hút 
được sự tham gia tích cực 
của người dân. 

Hết năm 2017, toàn tỉnh 
công nhận thêm 20 xã đạt 
chuẩn NTM, nâng tổng số 
đạt chuẩn NTM lên 60 xã 
đạt chuẩn NTM và 40 xã cơ 
bản đạt chuẩn NTM, về đích 
trước 3 năm so với mục tiêu 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Trong 
247 xã thực hiện chương 
trình NTM đã có trên 100 xã 
đạt tiêu chí thu nhập, chiếm 
trên 40%; số xã đạt tiêu chí 
về hộ nghèo chiếm khoảng 
50%. Các tiêu chí, chỉ tiêu 
NTM của các xã đã được 
cải thiện về mức độ, an ninh 
chính trị ổn định, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững. 
Các hoạt động hỗ trợ phát 
triển sản xuất thuộc chương 
trình xây dựng NTM cùng 
với triển khai các chương 
trình sản xuất nông nghiệp, 
các chính sách hỗ trợ phát 
triển sản xuất trên địa bàn 
tỉnh đã góp phần trong nâng 
cao thu nhập cho người 
dân nông thôn. Cơ cấu kinh 
tế, lao động tiếp tục có sự 
chuyển dịch tích cực, bộ mặt 
nông thôn có nhiều khởi sắc.

Tuy nhiên, phải nhìn 
nhận thực tế rằng các tiêu 
chí đã đạt ở nhiều xã cũng 
mới chỉ ở mức chuẩn thấp 
nhất. Để tạo “luồng gió mới” 
trong xây dựng NTM, phấn 
đấu đạt các tiêu chí NTM 
một cách bền vững, trong 
thời gian tới tiếp tục tăng 

cường sự chỉ đạo của cấp 
ủy Đảng, sự điều hành của 
chính quyền các cấp, sự 
tham gia của Ủy ban MTTQ 
và các đoàn thể nhân dân 
để tạo ra sức mạnh của cả 
hệ thống chính trị tham gia 
vào chương trình. Kiện toàn 
BCĐ từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp 
tục đẩy mạnh và nâng cao 
hiệu quả công tác tuyên 
truyền gắn liền với cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng NTM, đô thị 
văn minh” và phong trào thi 
đua “Chung sức xây dựng 
nông thôn mới”. Cùng với 
đó, chính quyền địa phương 
sẽ chủ động huy động các 
nguồn lực cho chương trình 
theo hướng huy động nguồn 
lực tại chỗ, phát huy vai trò 
chủ thể của người dân trong 
xây dựng NTM; đồng thời 
làm tốt công tác vận động 
các tổ chức, doanh nghiệp, 
cá nhân trên địa bàn và 
những người con xa quê 
hương đóng góp chung tay 
xây dựng NTM. Tập trung 
chỉ đạo phát triển sản xuất 
nâng cao thu nhập cho 
người dân… Phấn đấu hết 
năm 2018 huyện Thanh 
Thủy đủ điều kiện công 
nhận huyện đạt chuẩn NTM; 
thành phố Việt Trì và thị xã 
Phú Thọ hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng NTM, góp phần 
tạo tiền đề vững chắc để 
hoàn thành các mục tiêu 
của chương trình xây dựng 
NTM toàn tỉnh trong những 
giai đoạn tiếp theo./.

Thái Dương



BẢN TIN TƯ PHÁP PHÚ THỌ Số Xuân Mậu Tuất 17

Xuân 2018
CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

Ngày 20/6/2017, 
tại kỳ họp thứ 2 
Quốc hội khóa 

XIV đã thông qua Luật số 
12/2017/QH14 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật 
Hình sự số 100/2015/QH13 
(BLHS). Phạm vi sửa đổi 
của Luật năm 2017 liên quan 
đến 202 điều của BLHS số 
100/2015/QH13 và bổ sung 
thêm quy định về tội vi phạm 
quy định về kinh doanh theo 
phương thức đa cấp nhằm xử 
lý nghiêm các vi phạm trong 
lĩnh vực kinh doanh này. 
BLHS sửa đổi năm 2017 có 
nhiều nội dung mới, trong đó 
có những nội dung mang tính 
đột phá trên tinh thần đổi mới 
nhận thức, thể hiện rõ tính 
hướng thiện, tính nhân đạo 

như: Giảm hình phạt tù; mở 
rộng áp dụng các hình phạt 
ngoài tù; mở rộng hình phạt 
tiền, hình phạt cải tạo không 
giam giữ đối với một số loại 
tội phạm; tiếp tục nhân đạo 
hóa chính sách hình sự đối 
với người chưa thành niên 
phạm tội và hạn chế áp dụng 
hình phạt tử hình theo hướng 
chỉ tử hình với một số loại 
tội phạm đặc biệt nghiêm 
trọng,… Đặc biệt, BLHS có 
những nội dung mang tính 
đột phá trên tinh thần đổi mới 
tư duy, đổi mới nhận thức về 
chính sách hình sự, về vấn 
đề tội phạm và hình phạt (ví 
dụ như lần đầu tiên Bộ luật 
quy định trách nhiệm hình 
sự của pháp nhân thương 
mại). Ngoài ra, BLHS bỏ hình 

phạt tử hình 7 tội danh (cướp 
tài sản; sản xuất, buôn bán 
hàng cấm là lương thực, thực 
phẩm; tàng trữ trái phép chất 
ma túy; chiếm đoạt chất ma 
túy; phá hủy công trình, cơ sở, 
phương tiện an ninh quốc gia; 
chống mệnh lệnh; đầu hàng 
địch). BLHS bổ sung thêm 
hai trường hợp cũng không 
áp dụng hình phạt tử hình 
đối tượng đủ 75 tuổi trở lên; 
người phạm tội tham ô, nhận 
hối lộ tài sản nhưng sau đó 
hợp tác tích cực với cơ quan 
chức năng trong việc phát 
hiện, điều tra, truy tố, xử lý tội 
phạm, lập công lớn, chủ động 
nộp lại ít nhất ¾ tài sản,...

Nhằm xác định cụ thể 
các nội dung công việc, thời 

Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự 
trên địa bàn tỉnh

Bộ luật Hình sự số 
100/2015/QH13 đã 
được sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
theo Luật số 12/2017/
QH14 (sau đây gọi 
chung là Bộ luật 
Hình sự) có hiệu lực 
thi hành từ ngày 
1/1/2018 có nhiều nội 
dung mang tính đột 
phá trên tinh thần đổi 
mới tư duy, đổi mới về 
chính sách hình sự 
đối với tội phạm và 
hình phạt.

Xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo đưa người xuất cảnh trái phép sang 
Cộng hòa Síp tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Nguyễn Chung)
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hạn, tiến độ hoàn thành và 
trách nhiệm cũng như cơ chế 
phối hợp của sở, ban, ngành, 
UBND các cấp và cơ quan, 
tổ chức có liên quan trong 
việc tổ chức triển khai thi 
hành BLHS và Nghị quyết 
số 41/2017/QH14 về việc 
thi hành Bộ luật Hình sự số 
100/2015/QH13 đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo 
Luật số 12/2017/QH41 và về 
hiệu lực thi hành của Bộ luật 
Tố tụng hình sự số 101/2015/
QH13, Luật Tổ chức cơ quan 
điều tra hình sự số 99/2015/
QH13, Luật Thi hành tạm giữ, 
tạm giam số 94/2015/QH13 
(Nghị quyết số 41) bảo đảm 
kịp thời, đồng bộ, thống nhất 
và hiệu quả, UBND tỉnh Phú 
Thọ đã ban hành Kế hoạch 
số 4406/KH-UBND về triển 
khai thi hành BLHS trên địa 
bàn tỉnh. Trong đó, xác định 
cơ chế phối hợp hiệu quả 
giữa sở, ban, ngành, UBND 
các cấp và cơ quan, tổ chức 
có liên quan với Tòa án nhân 
dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân 
đân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh 
và các tổ chức thành viên 
trong việc triển khai thi hành 
BLHS và Nghị quyết số 41.

Kế hoạch đề ra nội dung 
trọng tâm là tổ chức quán triệt, 
phổ biến, tuyên truyền BLHS 
và Nghị quyết số 41. Tổ chức 
tập huấn cho báo cáo viên 
pháp luật cấp huyện; tuyên 
truyền viên pháp luật cấp xã; 
cán bộ, công chức tư pháp; 
người làm công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật; người 
làm công tác hòa giải ở cơ sở 
của địa phương. Tổ chức phổ 

biến, tuyên truyền BLHS và 
Nghị quyết số 41; đồng thời 
tổ chức tập huấn chuyên sâu 
BLHS và các văn bản hướng 
dẫn thi hành,… Rà soát các vụ 
án hình sự và đối tượng thuộc 
trường hợp quy định tại Khoản 
2 Điều 2 của Nghị quyết số 41 
để thực hiện việc đình chỉ điều 
tra, đình chỉ vụ án, chuyển 
hình phạt tử hình thành hình 
phạt tù chung thân, miễn chấp 
hành hình phạt, xóa án tích 
cho người bị kết án. Đồng thời, 
cập nhật, sử dụng giáo trình, 
tài liệu giảng dạy trong các cơ 
sở giáo dục đại học, giáo dục 
nghề nghiệp, chương trình, 
sách giáo khoa môn Giáo dục 
công dân cấp trung học phổ 
thông đã sửa đổi, bổ sung 
theo quy định của BLHS. 

Căn cứ Kế hoạch của 
UBND tỉnh và tình hình thực 
tế, các sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thành, thị đều đã 
xây dựng và ban hành kế 
hoạch chi tiết triển khai thi 
hành BLHS; tích cực triển khai 
thực hiện và hoàn thành các 
nội dung công việc được phân 
công. Tổ chức nhiều hội nghị 
tập huấn và tuyên truyền với 
nhiều hình thức như tọa đàm, 
tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, qua 
hệ thống truyền thanh cơ sở,… 
qua đó phổ biến sâu rộng 
BLHS, Nghị quyết số 41, giúp 
cho các cấp, các ngành, cán 
bộ, công chức, viên chức và 
mọi tầng lớp nhân dân trên 
địa bàn tỉnh hiểu, nắm vững 
nội dung cơ bản của BLHS 
và các quy định mới được sửa 
đổi, bổ sung. 

BLHS là dấu mốc quan 
trọng trong tiến trình hoàn 
thiện hệ thống pháp luật và 
cải cách tư pháp theo hướng 
tiếp tục thể chế hóa các chủ 
trương, đường lối của Đảng; 
cụ thể hóa các quy định liên 
quan của Hiến pháp năm 
2013; hoàn thiện thể chế, 
tạo khung pháp luật hình sự 
hữu hiệu nhằm tăng cường 
đấu tranh phòng, chống tội 
phạm, góp phần quan trọng 
vào việc bảo vệ chủ quyền, 
an ninh quốc gia, trật tự, an 
toàn xã hội, bảo vệ quyền 
con người, quyền công dân, 
tạo môi trường xã hội và môi 
trường sinh thái an toàn, lành 
mạnh cho mọi người dân, 
đồng thời đáp ứng yêu cầu 
hội nhập quốc tế sâu rộng 
của đất nước. Thời gian tới 
các sở, ngành, địa phương 
cần tiếp tục thực hiện nghiêm 
túc đầy đủ, đồng bộ các 
nhiệm vụ, công việc được 
phân công; tổ chức tập huấn 
chuyên sâu BLHS cho các 
lực lượng trực tiếp thi hành 
bởi đây là đạo luật rất quan 
trọng, ảnh hưởng trực tiếp 
đến tính mạng và tự do của 
con người. Bên cạnh đó, cần 
tiếp tục quán triệt việc thi 
hành và tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến rộng rãi BLHS trong 
nhân dân, cán bộ, công chức, 
viên chức nhằm giúp cho mọi 
người nằm được những nội 
dung dung, tư tưởng mới thể 
hiện trong đạo luật này… đảm 
bảo thực hiện thống nhất, 
đồng bộ và hiệu quả BLHS 
trên địa bàn tỉnh./.

Huyền Trang
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BCH Công đoàn 
Sở Tư pháp 
nhiệm kỳ 2017-

2022  gồm 07 đồng chí, 
tổng số đoàn viên đang sinh 
hoạt trong Công đoàn Sở là 
71 người. Với số lượng đoàn 
viên đông và tập thể BCH 
Công đoàn vững mạnh, trên 
cơ sở các yêu cầu, nhiệm 
vụ đặt ra, BCH Công đoàn 
đã luôn quan tâm đẩy mạnh 
công tác đại diện, chăm lo 
và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của đoàn 
viên và người lao động 

Một năm nhìn lại kết quả hoạt động
của các tổ chức đoàn thể Sở Tư pháp

Năm 2017, cùng với sự chỉ đạo đúng 
đắn, kịp thời của Đảng ủy Sở Tư pháp, các 
tổ chức đoàn thể cấp trên, sự quan tâm 
của Lãnh đạo cơ quan và sự cố gắng, nỗ 
lực, tinh thần trách nhiệm của các đoàn 
viên, hội viên trong tổ chức đoàn thể, nhất 
là thời gian từ sau đại hội các đoàn thể. 
Các nhiệm vụ công tác của các tổ chức 
đoàn thể đã đạt nhiều kết quả tích cực trên 
nhiều phương diện, góp phần xây dựng tổ 
chức hội trong sạch, vững mạnh, đóng góp 
quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung ở 
cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh chụp ảnh kỷ niệm cùng tập thể Lãnh đạo, CBCCVC 
Sở Tư pháp tại Đại hội Công đoàn Sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017- 2022
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thông qua chế độ kiểm tra, 
giám sát định kỳ hoặc đột 
xuất việc thực hiện các chế 
độ, chính sách liên quan 
trực tiếp đến quyền lợi của 
CB,CCVC đoàn viên công 
đoàn. Thực hiện tốt việc 
chủ động phối hợp với Thủ 
trưởng cơ quan thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở; 
thăm hỏi đoàn viên, người 
thân trong gia đình đoàn 
viên khi ốm đau với tổng 
số tiền trên 3.000.000đ; tổ 
chức cho đoàn viên công 
đoàn tham quan, học tập 
kinh nghiệm tại tỉnh Quảng 
Ninh, giao lưu kỷ niệm ngày 
Phụ nữ Việt Nam 20/10, 
phát động đoàn viên công 
đoàn tham gia ủng hộ hoạt 
động từ thiện, công tác đền 
ơn đáp nghĩa với tổng số 
tiền trên 20.000.000đ. Công 
tác tuyên truyền, giáo dục 
đoàn viên và người lao động 
được tiến hành đầy đủ, 
thường xuyên, giúp đoàn 
viên công đoàn nâng cao 
ý thức chính trị, chấp hành 
tốt chế độ, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà 
nước. Các phong trào thi 
đua yêu nước gắn với cuộc 
vận động xây dựng người 
CBCCVC“Trung thành, 
Sáng tạo, Tận tụy, Gương 
mẫu” được tổ chức sổi nổi 
với sự tham gia của đông 
đảo CB CCVC. Công tác nữ 

công luôn được quan tâm, 
chú trọng thực hiện, giúp 
nữ CB, CCVC đảm bảo tốt 
quyền lợi hợp pháp, không 
có nữ CB, CCVC vi phạm 
pháp luật, chính sách dân 
số, kế hoạch hóa gia đình, 
góp phần xây dựng gia 
đình đầm ấm, hạnh phúc. 
Công tác kiểm tra, giám 
sát thông qua vai trò Uỷ 
ban Kiểm tra Công đoàn 
Sở được thực hiện nghiêm 
túc theo quy định của Điều 
lệ Công đoàn và đảm bảo 
nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Trong năm, BCH Công 
đoàn Sở Tư pháp đã tổ chức 
thành công Đại hội Công 
đoàn Sở Tư pháp lần thứ 
VIII nhiệm kỳ 2017-2022, 
Đại hội đã đề ra 6 chỉ tiêu 
và 5 nhiệm vụ phải tổ chức 
thực hiện, đây là nền tảng, 
cơ sở quan trọng để BCH 
Công đoàn Sở Tư pháp tiếp 
tục phát huy những kết quả 
đạt được, tổ chức thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ chí-
nh trị trong trong năm 2018 
và xuyên suốt nhiệm kỳ 
2017-2022.

Với những kết quả đã 
đạt được, năm 2017, Công 
đoàn Sở Tư pháp được tặng 
Bằng khen của Liên đoàn 
Lao động tỉnh, 05 đồng chí 
đoàn viên công đoàn được 
tặng Giấy khen của Công 
đoàn Viên chức

Sau khi tiến hành Đại 
hội Cựu chiến binh nhiệm 
kỳ 2017- 2022, tổ chức 
của Hội Cựu chiến binh Sở 
Tư pháp (Hội CCB) gồm 
có Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
và 03 hội viên. Mặc dù số 
lượng hội viên ít và công 
việc chuyên môn chiếm 
nhiều thời gian, Hội CCB đã 
nỗ lực thực hiện tốt chế độ 
chăm lo, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp cho các hội 
viên. Tích cực vận động hội 
viên CCB giữ vững và phát 
huy bản chất, truyền thống 
“Bộ đội cụ Hồ”, qua đó giúp 
các hội viên luôn ý thức 
đầy đủ, đúng đắn nhiệm vụ 
tham gia xây dựng Đảng, 
bảo vệ chính quyền, bảo vệ 
chế độ Xã hội chủ nghĩa. 
Chú trọng công tác kiểm 
tra, giám sát các Hội viên 
trong quá trình thực hiện 
chính sách, pháp luật, đảm 
bảo không có hội viên nào 
vi phạm pháp luật, nội quy, 
quy chế của cơ quan, đơn 
vị. Duy trì thường xuyên chế 
độ sinh hoạt định kỳ theo 
quý. Đẩy mạnh công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, 
qua đó giúp cán bộ hội viên 
nêu cao bản lĩnh chính trị, 
nâng cao nhận thức cách 
mạng, tích cực tự tu dưỡng, 
trau dồi, rèn luyện đạo đức, 
phẩm chất chính trị, đồng 
thời, cán bộ Hội Cựu chiến 
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binh luôn chủ động, tích 
cực quán triệt chủ trương, 
đường lối, chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng; chính sách, 
pháp luật của nhà nước 
đến với người dân, trong đó 
chú trọng phổ biến các văn 
bản, quy định mới được ban 
hành, gắn liền với quyền và 
lợi ích hợp pháp của người 
dân trong đời sống hàng 
ngày; ủng hộ nhiệt tình vào 
các quỹ nhân đạo, từ thiện 
khi được phát động…

Từ những kết quả đó, 
năm 2017, Hội Cựu chiến 
binh Sở Tư pháp đạt danh 
hiệu trong sạch vững mạnh 
và 01 đồng chí hội viên 
được tặng Giấy khen của 
Hội Cựu chiến binh Khối 
các cơ quan tỉnh Phú Thọ.

BCH Chi đoàn TNC-
SHCM Sở Tư pháp gồm 
05 đồng chí. Tổng số đoàn 
viên trong Chi đoàn là 28 
người, với sức trẻ, sự năng 
động, sức sáng tạo, BCH 
Chi đoàn đã tổ chức thực 
hiện tốt công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng cho đoàn 
viên thông qua nhiều hình 
thức, qua đó giúp đoàn 
viên công đoàn nâng cao 
phẩm chất chính trị, không 
ngừng trau dồi, rèn luyện, 
đạo đức lối sống theo tấm 
gương Bác Hồ vĩ đại, tuyệt 
đối trung thành và tin tưởng 
vào đường lối lãnh đạo của 

Đảng và nỗ lực hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
Thực hiện có hiệu quả công 
tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn 
viên ưu tú gắn với cuộc vận 
động “Đoàn viên phấn đấu 
trở thành đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam”, trong 
đó Chi đoàn đã tổ chức giới 
thiệu chuyển Đảng chính 
thức cho 01 đồng chí, giới 
thiệu 02 đồng chí Đoàn 
viên ưu tú kết nạp Đảng, 
giới thiệu 04 đoàn viên ưu 
tú tham gia học lớp tìm hiểu 
về Đảng, tổ chức lễ trưởng 
thành Đoàn cho 10 đồng chí. 
Phong trào “xung kích, tình 
nguyện phát triển kinh tế - 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc” 
và “Đồng hành với thanh 
niên lập thân, lập nghiệp” 
được tổ chức sâu rộng, giúp 
đoàn viên  chi đoàn không  
ngừng học tập, nghiên cứu 
nâng cao trình độ chuyên 
môn, lý luận chính trị xứng 
đáng là thế hệ thanh niên 
xung kích “đâu cần thanh 
niên khó, đâu khó có thanh 
niên”. Công tác thiếu niên, 
nhi đồng luôn được BCH 
Chi đoàn quan tâm, phối 
hợp chặt chẽ với các đoàn 
thể của Sở tổ chức thực 
hiện kịp thời  nhằm động 
viên, khích lệ các cháu 
thiếu niên, nhi đồng là con 
của cán bộ CCVC chăm 
ngoan, học giỏi. Trong năm 

vừa qua, BCH Chi đoàn đã 
tổ chức thành công Đại hội 
Chi đoàn Sở Tư pháp lần 
thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-
2019 với 8 chỉ tiêu và 5 
nhiệm vụ được đề ra, đây 
được xác định là cơ sở, định 
hướng quan trọng để BCH 
Chi đoàn Sở Tư pháp tiếp 
tục phát huy truyền thống 
cùa thế hệ trẻ, đoàn kết, 
đồng lòng chung sức hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ mà 
Đại hội đã đề ra.

Với những kết quả đã 
được ghi nhận, năm 2017, 
BCH Chi đoàn Sở Tư pháp, 
05 đồng chí đoàn viên được 
tặng Giấy khen của Đoàn 
khối các cơ quan tỉnh.

Có thể nói, trong bối 
cảnh, tình hình còn gặp 
nhiểu khó khăn, thách thức, 
công tác đoàn thể mang tính 
kiêm nhiệm và công việc 
chuyên môn chi phối nhiều 
thời gian. Song các tổ chức 
đoàn thể của Sở Tư pháp, 
hạt nhân là các đoàn viên, 
hội viên đã chung tay đoàn 
kết, phấn đấu không ngừng, 
không chỉ cùng nhau xây 
dựng tổ chức đoàn thể lớn 
mạnh, đảm bảo giữ vững 
danh hiệu trong sạch vững 
mạnh mà còn tiếp tục bồi 
đắp, làm giàu thêm những 
kết quả đạt được của ngành 
Tư pháp./.  

Hữu Văn
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Ngày Pháp luật 
Việt Nam năm 
2017 trên quê 

hương Phú Thọ đã diễn ra 
với nhiều hoạt động sôi nổi, 
thu hút được sự quan tâm, 
hưởng ứng của các cơ quan, 
đoàn thể và cộng đồng dân 
cư, nhờ đó Ngày Pháp luật 
ngày càng trở nên gần gũi, 
thân thuộc với nhiều tầng lớp 
nhân dân, việc học tập pháp 
luật đã trở thành thói quen, 
đúng nghĩa với mong muốn: 
“Ngày Pháp luật đã trở thành 
ngày hội để toàn dân tôn vinh 
Hiến pháp, pháp luật” của 
đồng chí Lê Thành Long-Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp.

Ngay từ đầu năm, xác 
định được tầm quan trọng, ý 
nghĩa của việc tổ chức Ngày 
Pháp luật nhằm tôn vinh Hiến 
pháp, pháp luật và giáo dục 
ý thức thượng tôn pháp luật 
cho mọi tầng lớp nhân dân, 
UBND tỉnh đã ban hành Kế 
hoạch số 330/KH-UBND 
nêu rõ việc triển khai thực 
hiện Ngày Pháp luật đối với 
các sở, ban, ngành, đoàn 
thể, các địa phương đều tổ 
chức ít nhất một hoạt động 
hưởng ứng Ngày Pháp luật, 
riêng đối với Sở Tư pháp 
là cơ quan thường trực của 
Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật tỉnh phối 
hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc tỉnh tổ chức lồng ghép 
Ngày Pháp luật và Ngày hội 
đại đoàn kết toàn dân tộc ở 
khu dân cư trên địa bàn, đến 
ngày 11/8/2017 trên cơ sở 
hướng dẫn của Bộ Tư pháp, 

Ngày 9/11 hàng năm được Luật Phổ 
biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định 
là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, đánh dấu ngày ban hành 
bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta 
năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 
dân. Qua 05 năm thực hiện, cũng như 63 
tỉnh, thành trong cả nước, tỉnh Phú Thọ đã tổ 
chức thành công Ngày Pháp luật năm 2017.

Bà Trần Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp  tặng sách pháp 
luật nhân Ngày pháp luật Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn 

dân tộc tại khu 3, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba.
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Hội đồng phối hợp PBGDPL 
tỉnh đã có văn bản hướng dẫn 
tổ chức Ngày pháp luật năm 
2017 trên địa bàn tỉnh với 
chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện 
thể chế, cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia và 
đổi mới sáng tạo; nâng cao 
hiệu quả thi hành pháp luật, 
phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, cải cách hành chính, 
tháo gỡ vướng mắc, khó khăn 
để đồng hành cùng người 
dân và doanh nghiệp”. Các 
hoạt động hưởng ứng Ngày 
Pháp luật tổ chức thường 
xuyên, liên tục trong cả năm 
và tập trung vào 02 tháng, 
bắt đầu từ ngày 01/10 đến 
hết ngày 30/11/2017; cao 
điểm từ ngày 06/11 đến ngày 
11/11/2017. Do đó, ngay 
từ đầu tháng 11, nhiều hoạt 
động hưởng ứng Ngày Pháp 
luật trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ đã diễn ra với nhiều hình 
thức phong phú đạt hiệu ứng 
cao, sức lan tỏa rộng, đối với 
những đơn vị được chọn làm 
điểm: Ban Dân tộc, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, huyện 
Tân Sơn đã tổ chức hội nghị 
tuyên truyền, hội nghị tập 
huấn hưởng ứng Ngày Pháp 
luật đến toàn thể cán bộ công 
chức của Ngành và nhân dân 
trên địa bàn cùng với phổ 
biến một số văn bản luật, tập 
huấn nghiệp vụ chuyên môn; 
thị xã Phú Thọ tổ chức Giao 
lưu văn nghệ Chào mừng 
Ngày Pháp luật Việt Nam 
năm 2017, trong đó có nhiều 
tiểu phẩm với chủ đề về hôn 

nhân gia đình, bình đẳng 
giới, phòng chống bạo lực gia 
đình, phòng chống ma túy. 
Buổi giao lưu để lại nhiều ấn 
tượng tốt đẹp trong lòng khán 
giả và truyền tải được nhiều 
thông điệp mang ý nghĩa 
tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật góp phần nâng 
cao ý thức thượng tôn pháp 
luật trong nhân dân. Cũng 
trong tháng 11, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã 
phối hợp với Sở Tư pháp chọn 
điểm tổ chức Ngày Pháp luật 
gắn với tổ chức “Ngày hội đại 
đoàn kết toàn dân tộc” nhân 
kỷ niệm  87 năm ngày thành 
lập Mặt trận Dân tộc Thống 
nhất Việt Nam (18/11/1930- 
18/11/2017) tại các khu dân 
cư, như: Khu 3 xã Xuân Viên, 
huyện Yên Lập, khu Tân 
An, thị xã Phú Thọ, khu 3 
xã Phương Xá, huyện Cẩm 
Khê,...song song việc ôn 
lại truyền thống lịch sử vẻ 
vang của Mặt trận Dân tộc 
Thống nhất Việt Nam trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, hiểu sâu sắc 
hơn về vai trò to lớn của sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân 
là việc đại diện khu dân cư 
phát biểu về ý nghĩa, mục 
đích của Ngày Pháp luật 
(09/11), trách nhiệm của 
các cấp, các ngành và mỗi 
công dân đối với việc tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật 
và tự tìm hiểu, học tập, chấp 
hành pháp luật, diễn các tiểu 
phẩm về tìm hiểu pháp luật, 
hái hoa dân chủ với những 
nội dung pháp luật gần gũi 

với đời sống sinh hoạt ở cơ 
sở, tại các điểm dự Lãnh đạo 
Sở Tư pháp đã tặng sách 
pháp luật cho khu dân cư.

Đối với một số đơn vị 
khác, cũng đã phát động 
nhiều phong trào hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam: 
Sở Giáo dục và Đào tạo đã 
chỉ đạo làm điểm tổ chức 
các hoạt động ngoại khóa 
đầu tuần tại một số trường 
THPT, Đại học trên địa bàn 
để giúp giáo viên, học sinh, 
sinh viên hiểu biết về nguồn 
gốc, ý nghĩa của “Ngày Pháp 
luật Việt Nam” cũng như 
giáo dục các em chấp hành 
nghiêm các quy định pháp 
luật, tại buổi ngoại khóa, đội 
ngũ giáo viên, học sinh, sinh 
viên đã được nghe Báo cáo 
viên pháp luật tuyên truyền, 
phổ biến một số văn bản 
pháp luật: Luật Hôn nhân và 
gia đình, Luật Trợ giúp pháp 
lý (sửa đổi), Luật Giao thông 
đường bộ, pháp luật hình sự 
liên quan đến bạo lực học 
đường và thực trạng tình hình 
vi phạm trong lứa tuổi học 
đường. Ngoài nội dung tuyên 
truyền các em học sinh đã 
diễn các tiểu phẩm hài có ý 
nghĩa sâu sắc như tiểu phẩm: 
“Diêm vương xử án” (trường 
THPT Cẩm Khê), thi trắc 
nghiệm với những câu hỏi lý 
thú. Buổi ngoại khóa không 
chỉ tạo cho các em những 
tiếng cười sảng khoái sau 
những giờ học tập căng thẳng 
mà còn trang bị cho các em 
thêm kiến thức để bảo vệ 
mình trước những mối nguy 
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hại. Cùng với sự chủ động, 
tích cực của ngành Giáo dục, 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 
đoàn thể chính trị xã hội cũng 
đã sâu sát, nỗ lực tham gia 
vào công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, như Tỉnh Đoàn 
Thanh niên với nhiều hoạt 
động ý nghĩa, thiết thực. Các 
chương trình như: Cuộc vận 
động “Thanh thiếu nhi Đất Tổ 
với văn hoá giao thông”, “Tuần 
văn hoá giao thông”, Ngày hội 
“Thanh thiếu nhi với văn hoá 
giao thông”... được Tỉnh Đoàn 
Thanh niên tổ chức thường 
niên với hình thức phong phú, 
đa dạng; xây dựng các mô 
hình câu lạc bộ tuyên truyền 
pháp luật, các “Tủ sách pháp 
luật”. Nhiều cơ quan, đơn vị 
đã treo băngzon khẩu hiệu 
Ngày pháp luật tại trụ sở của 
cơ quan, nhà văn hóa khu 

dân cư, chỉ đạo lựa chọn mỗi 
xã, phường, thị trấn một khu 
dân cư để tổ chức lồng ghép 
Ngày Pháp luật và Ngày hội 
đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, hoạt động trợ 
giúp pháp lý thời gian này cũng 
được chú trọng hơn, thông qua 
hoạt động tham gia tố tụng, tư 
vấn pháp luật, truyền thông, 
phối hợp với Phòng Tư pháp, 
Đài Truyền thanh huyện Tân 
Sơn xây dựng, phát chuyên 
trang, chuyên mục về trợ giúp 
pháp lý bằng tiếng Việt, tiếng 
dân tộc Mường trên sóng 
Đài Truyền thành huyện, Đài 
Truyền thanh 17 xã trên địa 
bàn huyện. 

Có thể nói, đây là một 
năm thành công đối với việc 
tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Ngày pháp luật trên địa 

Một vở kịch của các em học sinh trường THCS Hương Nộn, Tam Nông

bàn tỉnh Phú Thọ. Các hoạt 
động Ngày Pháp luật không 
chỉ đóng khung trong những 
buổi hội thảo, tọa đàm, hội 
nghị, pháp luật đã sâu xát hơn 
thông qua hình thức sân khấu 
hóa, qua những “tiết học pháp 
luật”, hoạt động trợ giúp pháp lý 
hay sinh hoạt Câu lạc bộ thanh 
niên, phụ nữ với pháp luật…

Với tinh thần hưởng ứng 
Ngày Pháp luật năm 2017, 
bằng những hành động cụ 
thể, thiết thực, toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức và 
nhân dân tỉnh Phú Thọ chung 
tay thực hiện Hiến pháp, 
pháp luật, để không chỉ ngày 
9/11 hàng năm là Ngày Pháp 
luật mà mỗi ngày trôi qua đều 
là Ngày Pháp luật trên quê 
hương Đất Tổ Vua Hùng./.

Như Quỳnh
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Xác định rõ tầm quan trọng của 
nhiệm vụ này trong bối cảnh 
hiện nay, cùng ngày 08/5/2017, 

Thủ tướng Chính Phủ đồng thời ký quyết 
định ban hành 02 văn bản: Quyết định số 
14/2017/QĐ-TTg về bãi bỏ Quyết định số 
09/2013/QĐ- TTg ngày 24/01/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn 

tiếp cận pháp luật của người 
dân tại cơ sở, Quyết định số 
619/QĐ- TTg quy định về 
xây dựng xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
(Quyết định số 619/QĐ-TTg). 
Đến tháng 7/2017, để thực 
hiện nhiệm vụ được giao, Bộ 

Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật (TCPL) là nhiệm vụ quan trọng, có ý 
nghĩa trong việc tạo cơ hội TCPL cho người dân ở cơ 
sở, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp 
trong việc hỗ trợ, đảm bảo, tạo điều kiện cho người 
dân TCPL.

Kết quả bước đầu triển khai thực công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÂY 
DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP 
LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ.

Tiến sĩ Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tập huấn quy định 
về  xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tỉnh Phú Thọ.



26 BẢN TIN TƯ PHÁP PHÚ THỌ Số Xuân Mậu Tuất

Mừng Xuân 
Mậu Tuất 2018

TRAO ĐỔI, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

trưởng Bộ Tư pháp đã ban 
hành Thông tư số 07/2017/
TT-BTP ngày 28/7/2017 quy 
định về điểm số, hướng dẫn 
cách tính điểm các chỉ tiêu 
tiếp cận pháp luật, Hội đồng 
đánh giá tiếp cận pháp luật 
và một số nội dung về xây 
dựng xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
(Thông tư số 07/2017/NĐ-
CP), Thông tư có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 15/9/2017.

So với Quyết định số 
09/2013/QĐ-TTg thì Quyết 
định số 619/QĐ-TTg gồm 
có 10 điều đã lượng hóa đi 
nhiều tiêu chí, chỉ tiêu TCPL, 
chỉ còn 5 tiêu chí (giảm 3 tiêu 
chí) và 25 chỉ tiêu (giảm 16 
chỉ tiêu), tập trung vào các 
nội dung có liên quan đến 
TCPL cho người dân; tổng 
số điểm các tiêu chí từ 1.000 
điểm nay còn 100 điểm; đối 
tượng đánh giá, công nhận 
đạt chuẩn TCPL, thay vì đánh 
giá đối với 3 cấp tỉnh, huyện, 
xã, nay chỉ tập trung đánh 
giá cấp xã để bảo đảm tính 
khả thi, gắn kết, thống nhất 
với xây dựng, đánh giá xã 
đạt nông thôn mới. Một điểm 
mới quan trọng nữa là Quyết 
định số 619/QĐ-TTg quy định 
đánh giá sự hài lòng của tổ 
chức, cá nhân về chất lượng 
và thái độ phục vụ khi thực 
hiện thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền của cấp xã nhằm 

tăng tính khách quan, minh 
bạch trong đánh giá, công 
nhận, xây dựng cấp xã đạt 
chuẩn TCPL và thẩm quyền 
công nhận xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật đã được chuyển giao về 
cấp huyện,...

  Chủ động nắm bắt 
các văn bản pháp luật, nhất 
là việc xã đạt chuẩn TCPL 
là tiêu chí mới được bổ sung 
vào Bộ tiêu chí quốc gia về 
nông thôn mới và Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020 (tiêu chí thành 
phần 18.5 về “xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật theo quy 
định” thuộc tiêu chí 18 Hệ 
thống chính trị và tiếp cận 
pháp luật), là cơ quan trực 
tiếp tham mưu công tác này, 
Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã 
tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Kế hoạch số 2659/KH-
UBND ngày 26/6/2017 triển 
khai thực hiện Quy định về 
xây dựng xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Văn 
bản số 4010/UBND-NC ngày 
12/9/2017 triển khai thực 
hiện Thông tư số 07/2017/TT- 
BTP ngày 28/7/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp, đồng thời 
trực tiếp ban hành Văn bản 
số 533/STP-PBGDPL ngày 
12/6/2017 triển khai thực hiện 
Quyết định số 619/QĐ-TTg, 

Văn bản số 1141/STP- PBG-
DPL ngày 07/12/2017 về một 
số nội dung thực hiện công 
tác xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật. Ngoài ra, để việc triển 
khai xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn TCPL trên địa 
bàn tỉnh đi vào nề nếp, thống 
nhất và đạt hiệu quả cao, đầu 
tháng 10/2017, Sở Tư pháp 
đã tổ chức hội nghị tập huấn 
quy định về xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật cho trên 
100 đối tượng là Báo cáo viên 
pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo 
UBND huyện và trưởng, phó 
Phòng Tư pháp các huyện, 
thành, thị; Trưởng, phó các 
phòng chuyên môn, đơn vị 
thuộc, trực thuộc Sở, Trợ giúp 
viên pháp lý.

Đến nay 100% các 
huyện, thành, thị trên địa bàn 
tỉnh đã ban hành văn bản chỉ 
đạo, triển khai tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn 
TCPL và đã có những hoạt 
động thiết thực, nhằm thực 
hiện các tiêu chí, chỉ tiêu 
TCPL theo Quyết định số 
619/QĐ- TTg, Thông tư số 
07/2017/TT- BTP: Tổ chức 
hội nghị tập huấn công tác xây 
dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn TCPL cho cán bộ: Tư 
pháp-Hộ tịch, Thống kê, Văn 
phòng, Nội Vụ, Công an xã, 
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Văn hóa và đại diện lãnh đạo 
Ủy ban MTTQ huyện, các tổ 
chức đoàn thể; thành lập Hội 
đồng đánh giá tiếp cận pháp 
luật, cán bộ Phòng Tư pháp 
trực tiếp hướng dẫn quy trình, 
thủ tục đánh giá kết quả xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2017 đối với một số xã 
trên địa bàn để xét tiêu chí 
thành phần 18.5 thuộc tiêu 
chí 18 Hệ thống chính trị và 
tiếp cận pháp luật theo Quyết 
định số 953/QĐ-UBND ngày 
03/5/2017 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc ban hành 
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 
tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016- 
2020. Kết quả về cơ bản công 
tác xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn TCPL trên 
địa bàn tỉnh được triển khai 
thống nhất, đồng bộ, đến nay 
đã có 21 xã của 11 huyện, 
thành, thị đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật để xét xã đạt chuẩn 
nông thôn mới (trong đó đã 
có 20  xã thuộc các huyện Hạ 
Hòa, Cẩm Khê, Đoan Hùng, 
Thanh Thủy, thành phố Việt 
Trì, huyện Thanh Ba  và thị 
xã Phú Thọ đã được UBND 
tỉnh công nhận xã đạt nông 
thôn mới năm 2017).

Để thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn TCPL đúng thực 
chất không “chạy” theo số 
lượng, bảo đảm quyền được 
thông tin pháp luật, quyền 

được tiếp cận và sử dụng 
pháp luật để bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của công 
dân, hỗ trợ, giúp đỡ công dân 
thực hiện các quyền, nghĩa 
vụ, tham gia quản lý nhà nước 
và xã hội, đảm bảo kết quả 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật là tiêu chí 
đánh giá xã đạt chuẩn nông 
thôn mới và phường, thị trấn 
đạt chuẩn đô thị văn minh; 
đảng bộ, chính quyền cấp xã 
đạt tiêu chuẩn “trong sạch, 
vững mạnh”; là tiêu chí đánh 
giá thi đua, khen thưởng hằng 
năm của chính quyền cấp xã. 
Trong thời gian tới tỉnh Phú 
Thọ cần thực hiện một số giải 
pháp sau:

Tăng cường công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
về nhiệm vụ xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn 
TCPL, gắn với thực hiện các 
nhiệm vụ trọng tâm Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016 - 2020 trên địa 
bàn tỉnh. 

Các cấp, các ngành cần 
xác định đây là nhiệm vụ của 
cả hệ thống chính trị, UBND 
các cấp cần chú trọng ban 
hành, chỉ đạo triển khai kế 
hoạch thực hiện trong tổng 
thể triển khai chương trình, 
kế hoạch xây dựng nông 
thôn mới; phân công rõ trách 
nhiệm của từng cơ quan, tổ 

chức trong việc theo dõi, thực 
hiện tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận 
pháp luật có liên quan đến 
phạm vi quản lý, đồng thời 
chú trọng công tác phối hợp 
trong thực hiện nhiệm vụ này.

Tiếp tục tổ chức các 
lớp bồi dưỡng, tập huấn 
nghiệp vụ chuyên sâu cho 
đội ngũ cán bộ công chức 
cấp huyện, xã được giao 
trực tiếp tham mưu, theo dõi 
thực hiện đánh giá các tiêu 
chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp 
luật và công nhận cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
gắn với xây dựng nông thôn 
mới. Nghiên cứu, biên soạn, 
phát hành cuốn cẩm nang 
xây dựng xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn TCPL.

Thực hiện công tác sơ 
kết, tổng kết, đánh giá kết 
quả triển khai thực hiện công 
tác xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật gắn với công tác PBG-
DPL để kịp thời phát hiện 
những vướng mắc, bất cập, 
vấn đề mới phát sinh, phân 
tích, làm rõ nguyên nhân. 
Từ đó, rút ra những mô hình, 
cách làm hay, hiệu quả để 
nhân rộng hoặc kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền sửa đổi, 
bổ sung hoàn thiện thể chế, 
chính sách về xây dựng địa 
phương đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật./.

Ban Biên tập
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Trong hoạt động tham gia tố tụng, TGVPL là người 
trực tiếp tham gia vào quá trình giải quyết vụ việc, 
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người 

được TGPL, đồng thời góp phần vào việc làm rõ sự thật khách 
quan của vụ án, giúp bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng 

trong xã hội. TGVPL là nhịp 
cầu nối liền giữa chính sách, 
pháp luật của Nhà nước với 
người dân, đặc biệt là nhóm 
người yếu thế trong xã hội. 
Hoạt động của các TGVPL 
giữ vai trò rất quan trọng, kết 
quả họ mang lại không đơn 
giản là bảo vệ được quyền 
và lợi ích hợp pháp cho một 
cá nhân, mà cao hơn nữa là 
nâng cao hiểu biết và tăng 
cường ý thức tôn trọng, chấp 
hành pháp luật của nhân dân 
trong đời sống xã hội. 

Nhận thức được vai trò 
của mình trong hoạt động 
TGPL, các TGVPL luôn ý 
thức trách nhiệm trong hoạt 
động của mình để cung 
ứng dịch vụ đạt chất lượng 
tốt nhất cho các đối tượng 
được TGPL khi có nhu cầu. 
Hiện nay, Trung tâm TGPL 
Nhà nước tỉnh Phú Thọ có 
12 TGVPL. Những năm gần 
đây, đội ngũ TGVPL đã hoạt 
động rất tích cực và đem 
lại nhiều kết quả cho hoạt 
động TGPL nói chung, đặc 
biệt là hoạt động tham gia 
tố tụng nói riêng. Mặc dù, 
quá trình thực hiện nhiệm 
vụ còn gặp khá nhiều khó 
khăn như: Vị trí địa lý của 
một số huyện trên địa bàn 
tỉnh ở xa, kiến thức thực 
tiễn trong hoạt động tố tụng 
chưa nhiều nhưng các TGV-
PL của Trung tâm luôn chủ 
động, tích cực học hỏi, trau 
dồi kiến thức, kinh nghiệm 
tham gia tố tụng để bảo vệ 

Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) là một 
chức danh nghề nghiệp được quy định 
trong Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) do 
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương bổ nhiệm. Đây là những người 
thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý 
miễn phí cho các đối tượng được TGPL 
thông qua các hình thức: Tư vấn pháp 
luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố 
tụng theo quy định của Luật TGPL.

Trợ giúp viên pháp lý tham gia một phiên tòa hình sự. 
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quyền và lợi ích hợp pháp 
cho người được TGPL một 
cách nhanh chóng, hiệu 
quả. Năm 2017, tổng số vụ 
việc tham gia tố tụng của 
Trung tâm là 283 vụ, trong 
đó TGVPL thực hiện 262 vụ 
chiếm 92,6% trong tổng số 
vụ việc (tăng 57 vụ so với 
cùng kỳ năm 2016). Các 
vụ việc do TGVPL tham 
gia thực hiện đem lại sự hài 
lòng cho người được TGPL 
và được các cơ quan tiến 
hành tố tụng trong tỉnh ghi 
nhận, đánh giá  cao.

Bên cạnh việc tích cực 
tham gia vào hoạt động tố 
tụng các TGVPL còn thực 
hiện tốt công tác tiếp dân, 
tư vấn tại trụ sở cũng như tư 
vấn qua điện thoại. Các việc 
tư vấn được thực hiện trên 
cơ sở nghiên cứu đầy đủ văn 
bản quy phạm pháp luật; nội 
dung tư vấn chính xác, dễ 
hiểu. Năm 2017, Trung tâm 
và Chi nhánh TGPL của 
Trung tâm đã thực hiện tư 
vấn 145 việc trên nhiều lĩnh 
vực pháp luật như: Đất đai, 
hôn nhân gia đình, chế độ ưu 
đãi đối với người có công với 
cách mạng, các chế độ bảo 
trợ xã hội,... Thông qua công 
tác tư vấn đã góp phần giữ 
vững an ninh, chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, giảm tải 
những khiếu kiện vợt cấp từ 
cơ sở, tạo môi trường pháp 
lý an toàn, tin cậy cho hoạt 
động của đời sống xã hội. 

Ngoài ra, TGVPL còn 
tham gia các đợt truyền 
thông về TGPL và TGPL cho 
người khuyết tật. Với tư cách 
là người chủ trì, các TGVPL 
đã giới thiệu những nội dung 
cơ bản của các văn bản quy 
phạm pháp luật gắn liền với 
đời sống xã hội, quyền và 
lợi ích của người dân như: 
Luật TGPL; Bộ luật Dân sự; 
Luật Trẻ em, Luật Hòa giải 
ở cơ sở, Luật Hôn nhân và 
Gia đình,...đồng thời tư vấn, 
hướng dẫn, giải đáp những 
vướng mắc về pháp luật cho 
người dân khi họ có yêu cầu; 
tiến hành thẩm định, đánh 
giá chất lượng đề xuất mức 
chi trả thù lao đối với các vụ 
việc tham gia tố tụng theo 
đúng quy định, kịp thời phát 
hiện những sai sót trong quá 
trình thực hiện TGPL.....

Bên cạnh những kết 
quả đã đạt được, hoạt động 
TGPL của đội ngũ TGVPL 
vẫn còn có những hạn chế 
nhất định như: Chất lượng vụ 
việc TGPL chưa đồng đều, 
một số vụ việc chất lượng 
chưa cao do đội ngũ TGVPL 
chưa có nhiều kinh nghiệm 
trong hoạt động TGPL; việc 
đánh giá chất lượng vụ việc 
TGPL bằng hình thức tham 
gia tố tụng chưa thật sự chất 
lượng, việc đánh giá đôi khi 
theo ý chí chủ quan của 
người đánh giá.

Với phương châm phát 
huy những kết quả đã đạt 

được, quyết tâm khắc phục 
những tồn tại, hạn chế phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, trong 
thời gian tới đội ngũ TG-
VPL của Trung tâm TGPL 
cần: Nâng cao vai trò, trách 
nhiệm, năng lực trong quá 
trình thực hiện TGPL; không 
ngừng học tập rèn luyện để 
nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, kinh nghiệm 
tham gia tố tụng; bám sát 
chương trình công tác năm 
mỗi TGVPL phải xây dựng 
kế hoạch cá nhân để tổ chức 
thực hiện TGPL một cách 
đồng bộ có hiệu quả; tăng 
cường mối quan hệ phối hợp 
trong công tác giữa các TG-
VPL với nhau và với các cơ 
quan tiến hành tố tụng; nâng 
cao vai trò chủ động trong 
công tác tham mưu đề xuất 
về các phương pháp, cách 
thức tổ chức thực hiện các 
hoạt động TGPL.

Trong năm 2018, với tinh 
thần trách nhiệm cao, sự nhiệt 
tình cùng với sức trẻ, sự năng 
động và kiến thức chuyên 
môn sâu, đội ngũ TGVPL của 
Trung tâm TGPL quyết tâm 
phấn đấu vượt qua những khó 
khăn, tiếp tục khẳng định vị 
thế của mình trong hoạt động 
tố tụng cũng như tạo dựng 
được niềm tin trong nhân dân, 
hướng tới hình ảnh đội ngũ 
TGVPL: chuyên nghiệp, năng 
động và hiệu quả./.

Thanh Nga
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Theo đó, Bộ Tư 
pháp đã phối 
hợp với Bộ Công 

an triển khai thí điểm phần 
mềm đăng ký khai sinh, cấp 
số định danh cá nhân cho 
trẻ em từ ngày 01/01/2016 
tại một số tỉnh, thành: Thành 
phố Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh, Đà Nẵng, Hải 
Phòng và huyện Quế Phong 
(Nghệ An). Đối với tỉnh Phú 
Thọ, tuy không phải là tỉnh 
được thí điểm triển khai Đề 
án, nhưng Sở Tư pháp đã chủ 
động phối hợp với Sở Thông 
tin và Truyền thông tham 
mưu, đề xuất với UBND tỉnh 
Phú Thọ phê duyệt Đề án 
“Ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác quản lý 
và đăng ký hộ tịch ở 3 cấp 
tỉnh, huyện, xã” (Quyết định 
số 2554/QĐ-UBND ngày 
26/10/2015); Trong hai năm 
2016, 2017, Sở Tư pháp 
đã phối hợp tổ chức 02 lớp 
đào tạo, hướng dẫn sử dụng 
phần mềm đăng ký, quản lý 
hộ tịch, tập huấn bồi dưỡng 
nghiệp vụ hộ tịch cho đội 
ngũ công chức làm công tác 
hộ tịch ở 3 cấp tỉnh, huyện, 
xã và bàn giao tài khoản 
“Phần mềm Hộ tịch” cho 
từng địa phương.

Từ ngày 01/01/2017, 
tỉnh Phú Thọ chính thức ứng 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, công tác đăng ký và quản 
lý hộ tịch luôn được đánh giá là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu của Ngành Tư pháp, 

liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người 
dân ngay từ khi sinh ra đến khi mất đi. 

Nhằm tăng cường cải cách hành chính, nâng 
cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành 
chính về đăng ký hộ tịch, ngày 11/12/2015, 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết 

định số 2173/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Cơ 
sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc", chủ 

trương đến năm 2020 sẽ triển khai một Phần 
mềm hộ tịch dùng chung trên toàn quốc để 

quản lý tập trung, thống nhất tại Bộ Tư pháp 
toàn bộ dữ liệu đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ 

tịch từ các địa phương. Từ đó sẽ cung cấp 
dữ liệu đầu vào cho Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư do Bộ Công an quản lý (theo Luật 
Căn cước công dân).

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hộ tịch cho đội ngũ công chức hộ tịch 
các xã, phường, thị trấn tỉnh Phú Thọ từ ngày 19-21/12/2017.



BẢN TIN TƯ PHÁP PHÚ THỌ Số Xuân Mậu Tuất 31

Xuân 2018
TRAO ĐỔI, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

dụng phần mềm đăng ký và 
quản lý hộ tịch (Phần mềm 
Hộ tịch) tại các cơ quan 
đăng ký hộ tịch ba cấp  trên  
địa bàn tỉnh. Phần  mềm đáp 
ứng đầy đủ nghiệp vụ đăng 
ký và quản lý hộ tịch theo 
Luật Hộ tịch năm 2014, như: 
Đăng ký khai sinh, đăng ký 
kết hôn, đăng ký khai tử, cải 
chính hộ tịch,... Cơ sở dữ 
liệu hộ tịch được quản lý tập 
trung, liên thông, cho phép 
làm việc mọi lúc, mọi nơi, 
trên nhiều loại thiết bị khác 
nhau. Đặc biệt, công dân có 
thể sử dụng phần mềm để 
đăng ký hộ tịch trực tuyến. 
Tính đến ngày 31/12/2017, 
toàn tỉnh đã có 13/13 huyện, 
thành, thị và 224/277 xã, 
phường, thị trấn khai thác, 
sử dụng phần mềm hộ tịch; 
Việc trang bị máy tính, kết 
nối mạng Internet, máy in 
phục vụ công tác đăng ký 
hộ tịch cũng được các địa 
phương quan tâm, đã có 
13/13 Phòng Tư pháp cấp 
huyện được đầu tư máy độc 
lập (đạt 100%), 126/277 xã, 
phường, thị trấn được đầu tư 
máy độc lập (đạt 45,5%) và 
98 xã, phường, thị trấn dùng 
chung máy của Văn phòng 
hoặc máy cá nhân.

Việc triển khai ứng dụng 
phần mềm đăng ký và quản 
lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ đã góp phần nâng 
cao hiệu quả trong công tác 
quản lý nhà nước về hộ tịch, 
tăng năng suất làm việc và 

nâng cao trình độ xử lý công 
việc cho công chức tư pháp 
hộ tịch của Sở Tư pháp, 
Phòng Tư pháp và UBND 
các xã, phường, thị trấn. Từ 
đó góp phần xây dựng hình 
ảnh đẹp về người cán bộ 
tận tụy phục vụ nhân dân, 
giảm thiểu các yêu cầu gây 
phiền hà cho người dân nhờ 
ứng dụng tin học hóa công 
tác quản lý. Đồng thời, việc 
ứng dụng phần mềm quản lý 
hộ tịch giúp cho việc tra cứu 
thông tin một cách thuận 
tiện, giảm bớt thời gian xử lý 
hồ sơ và thời gian đi lại của 
nhân dân. Kết quả đăng ký 
hộ tịch năm 2017 trên “Phần 
mềm Hộ tịch” như sau: đăng 
ký khai sinh 29.861 trường 
hợp, đăng ký khai tử 5.608 
trường hợp, đăng ký kết hôn 
7.954 trường hợp, xác nhận 
tình trạng hôn nhân 11.584 
trường hợp, thay đổi, cải 
chính hộ tịch 1.516 trường 
hợp, đăng ký giám hộ 22 
trường hợp và đăng ký chấm 
dứt giám hộ 01 trường hợp, 
đăng ký nuôi con nuôi 40 
trường hợp, đăng ký nhận 
cha, mẹ, con 169 trường 
hợp, cấp trích lục hộ tịch 
37.991 trường hợp.

Bên cạnh những kết 
quả đạt được, việc khai thác, 
sử dụng “Phần mềm Hộ 
tịch” trên địa bàn tỉnh còn 
một số khó khăn, hạn chế, 
đặc biệt là cấp xã, đã ảnh 
hưởng nhiều đến công tác 
quản lý hộ tịch và thống kê 

số liệu dân cư trên địa bàn, 
như: Hiện còn 53 xã, thị trấn 
chưa khai thác, sử dụng 
phần mềm do chưa được 
đầu tư máy tính, mạng Inter-
net hoặc cán bộ Tư pháp-Hộ 
tịch xã do tuổi cao không sử 
dụng được máy tính; 98 xã, 
phường, thị trấn dùng chung 
máy của Văn phòng hoặc 
máy cá nhân; Việc cập nhật 
thông tin hộ tịch trước đây 
(khi chưa triển khai phần 
mềm hộ tịch) đang được lưu 
trong Sổ Hộ tịch tại các xã, 
phường, thị trấn có khó khăn 
vì số lượng thông tin hộ tịch 
nhiều, một số lượng lớn người 
dân đang thường trú trên địa 
bàn không có thông tin trong 
Sổ Hộ tịch (vì không lưu Sổ 
Hộ tịch) hoặc chuyển từ 
địa phương khác đến; Biên 
chế công chức hộ tịch cấp 
xã chỉ có một người trong 
khi đó công việc chuyên 
môn nhiều; Trong quá trình 
đăng ký hộ tịch của các xã, 
phường, thị trấn có phát sinh 
một số lỗi phần mềm phải 
đề nghị và chờ Công ty Mis-
sa xử lý; Cán bộ Tư pháp-
Hộ tịch của một số đơn vị, 
đặc biệt là ở các xã, phường, 
thị trấn thiếu sự ổn định do 
thay đổi vị trí công tác, nghỉ 
hưu hoặc qua đời nên việc 
khai thác phần mềm bị gián 
đoạn; Việc chưa có sự đồng 
bộ phần mềm đăng ký, quản 
lý hộ tịch và hộ khẩu giữa 
Ngành Tư pháp và Ngành 
Công an, giữa tỉnh Phú Thọ 
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Ba là, thường xuyên tổ chức các khóa tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệm vụ Phần 
mềm Hộ tịch cho đội ngũ cán bộ công chức 
Tư pháp- hộ tịch ở cơ sở, đặc biệt là những 
cán bộ công chức mới và khi pháp luật có quy 
định mới;

Bốn là, thường xuyên phối hợp với Công ty 
Missa khắc phục, sửa chữa kịp thời những hỏng 
hóc, sai lệch kỹ thuật phần mềm trong quá trình 
tác đăng ký hộ tịch của các cơ sở;

Năm là, UBND xã, phường, thị trấn chỉ đạo, 
hỗ trợ công chức Tư pháp- hộ tịch và Công an 
cập nhật cơ sở dữ liệu hộ tịch của công dân trong 
Sổ hộ tịch cũ đang được lưu trữ và đang thường 
trú tại địa phương mình;

Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ và Bộ Tư 
pháp cùng các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, sớm 
đồng nhất hệ thống phần mềm hộ tịch thống nhất 
từ Trung ương đến địa phương để việc đăng ký và 
quản lý hộ tịch cũng như chủ trương quản lý dân 
cư bằng Số định danh cá nhân được thực hiện 
hiệu quả./.

Đồng Trung Dũng

Bức tranh quê
Đất Tổ, Xuân sang nắng nhuộm trời
Mịn màng, mây tựa gấm nhung phơi
Xa gần thôn bản….người xe rộn
Xuôi ngược phố phường….già trẻ vui
Nhà cửa rực màu cờ đỏ thắm
Ngõ đường rạng vẻ cảnh xinh tươi….
Cội nguồn dân tộc bừng xuân sắc
Rạng nét tranh Quê….Khởi nhịp đời
     PHAN CHÚC

với các tỉnh, thành thực hiện thí điểm 
và các địa phương chưa được thí điểm 
dẫn đến không truy cập thống nhất dữ 
liệu hộ tịch, dân cư.

Vì vậy, để khai thác, sử dụng 
hiệu quả hơn nữa “Phần mềm Hộ 
tịch” trong thời gian tới, cần các 
cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ 
công chức tư pháp- hộ tịch tiếp tục 
quan tâm, thực hiện các việc sau:

Một là, cần trang bị ngay máy 
vi tính và mạng internet ở những địa 
phương chưa thực hiện khai thác, 
sử dụng phần mềm và kịp thời làm 
thủ tục gia hạn, bảo trì phần mềm 
hàng năm.

Hai là, kịp thời sắp xếp, tuyển 
dụng cán bộ công chức chuyên trách 
làm công tác hộ tịch đảm bảo số 
lượng, trình độ chuyên môn, năng lực 
và phẩm chất đạo đức công vụ theo 
Đề án sắp xếp, kiện toàn, chuẩn hóa 
đội ngũ công chức tư pháp trên địa 
bàn tỉnh đến năm 2020.
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Đối với hoạt động Luật sư: 
Triển khai thực hiện có hiệu 
quả các nhiệm vụ, giải pháp 

của “Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục 
vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 
đến năm 2020“, Sở Tư pháp đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 
2258/KH-UBND ngày 20/6/2013 về triển 
khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Luật sư năm 2012 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng 
thời tổ chức tập huấn cho các đối tượng 
có liên quan; Tháng 11/2014 Sở Tư pháp 
và Đoàn Luật sư tỉnh đã ký kết Quy chế 
phối hợp số 01/QC-STP-ĐLS về phối 
hợp trong công tác quản lý luật sư và 
hoạt động hành nghề luật sư trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ. Công tác thanh tra, 
kiểm tra, phối hợp giám sát được thực 

hiện thường xuyên, quá trình 
kiểm tra giám sát chưa phát 
hiện thấy những vi phạm 
nghiêm trọng, song đã chỉ rõ 
những tồn tại, hạn chế và yêu 
cầu khắc phục, trong đó đã 
yêu cầu đội ngũ luật sư phải 
tham gia các lớp bồi dưỡng 
bắt buộc của Học viện Tư 
pháp về chuyên môn nghiệp 
vụ theo quy định nhằm nâng 
cao đạo đức nghề nghiệp, 
tư tưởng chính trị và kỹ năng 
hành nghề.   

Hiện nay, trên địa bàn 
tỉnh có 12 tổ chức hành nghề 
Luật sư với 51 Luật sư hành 
nghề. Đội ngũ Luật sư ngày 

Thực hiện chủ 
trương từng bước xã hội 
hóa hoạt động Bổ trợ tư 
pháp được đề ra tại Nghị 
quyết số 49-NQ/TW ngày 
02/6/2005 của Bộ chính trị 
về Chiến lược cải cách tư 
pháp đến năm 2020, bao 
gồm các hoạt động liên 
quan đến lĩnh vực luật sư, 
công chứng, đấu giá tài 
sản, giám định tư pháp, 
tư vấn pháp luật, trọng tài 
thương mại, thừa phát lại. 
Được sự quan tâm chỉ đạo 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
Sở Tư pháp đã tham mưu 
UBND tỉnh thực hiện tốt 
công tác xã hội hóa hoạt 
động bổ trợ tư pháp trên 
địa bàn tỉnh, đảm bảo 
lợi ích thiết thực cho tổ 
chức, công dân và giảm 
tải cho bộ máy quản lý 
Nhà nước, kết quả một số 
hoạt động bổ trợ tư pháp 
cụ thể như sau: 

Một phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì
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càng phát triển tăng cả về 
số lượng và chất lượng. Một 
số văn phòng luật sư thực 
sự phát huy được thế mạnh, 
tạo được uy tín trên thị trường 
dịch vụ pháp lý trong tỉnh, 
nhất là trong lĩnh vực tư vấn 
pháp luật. Trung bình hàng 
năm các luật sư đã tham gia 
bào chữa gần 65 vụ án hình 
sự, dân sự, hành chính; tư 
vấn pháp luật và thực hiện 
dịch vụ pháp lý gần 460 vụ; 
tổng thu 520.000.000 đ/năm, 
nộp ngân sách nhà nước 
50.200.000đ/ năm.

Đối với hoạt động công 
chứng: Trước khi có Luật 
Công chứng năm 2006, trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ có 02 
phòng công chứng, qua 9 
năm thực hiện chủ trương 
xã hội hóa hoạt động công 
chứng, đến nay đã có 15 Tổ 
chức hành nghề công chứng 
(02 Phòng công chứng, 13 
Văn phòng công chứng) với 
27 Công chứng viên. Các Tổ 
chức hành nghề công chứng 
tập chung chủ yếu ở thành 
phố Việt Trì (06 Tổ chức) và 
các huyện, thành, thị có kinh 
tế- xã hội phát triển như thị xã 
Phú Thọ (02 Tổ chức); huyện 
Phù Ninh, huyện Thanh Sơn, 
huyện Đoan hùng, huyện 
Thanh Ba, huyện Cẩm Khê, 
huyện Lâm Thao mỗi huyện 
một tổ chức hành nghề công 
chứng…..Số việc công chứng 
và số phí công chứng thu 
được tăng nhanh, năm sau 
cao hơn năm trước. Trong 3 
năm gần đây, trung bình mỗi 
năm các tổ chức hành nghề 
công chứng thực hiện công 

chứng hơn 30.000 việc. Hoạt 
động công chứng trên địa bàn 
tỉnh ổn định, đi vào nề nếp 
và tạo thuận lợi cho người 
dân trong việc thực hiện các 
hợp đồng, giao dịch. Thể chế 
cho hoạt động công chứng 
trên địa bàn tỉnh được quan 
tâm hoàn thiện với nhiều văn 
bản QPPL được ban hành 
tạo hành lang pháp lý đầy đủ 
cho lĩnh vực công chứng tại 
địa phương. Công tác thanh 
tra, kiểm tra được thực hiện 
thường xuyên theo kế hoạch 
và kiểm tra đột xuất khi phát 
hiện bất thường, từ đó kịp thời 
phát hiện những sai sót trong 
quá trình hành nghề để chấn 
chỉnh, nhắc nhở, rút kinh 
nghiệm. 

Đối với công tác giám 
định tư pháp: Sở Tư pháp đã 
tham mưu UBND tỉnh triển 
khai thực hiện Đề án 258 về 
“Đổi mới và nâng cao chất 
lượng công tác giám định 
tư pháp”, Luật Giám định tư 
pháp và các văn bản hướng 
dẫn có liên quan kịp thời, 
nghiêm túc. Hiện trên địa bàn 
tỉnh có 02 tổ chức giám định 
tư pháp công lập là Phòng Kỹ 
thuật hình sự Công an tỉnh và 
Trung tâm giám định pháp y 
thuộc Sở Y tế với 32 Giám 
định viên Tư pháp. Ngoài ra, 
UBND tỉnh đã công nhận 12 
người giám định tư pháp theo 
vụ việc. Trung bình hàng 
năm, đội ngũ giám định tư 
pháp đã thực hiện giám định 
trên 4000 vụ việc. Hoạt động 
giám định tư pháp đã góp 
phần quan trọng trong công 
tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm, tránh oan sai; là 
biện pháp hữu hiệu để bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp cho 
bị cáo, người bị hại, các bên 
đương sự trong vụ án hình sự, 
dân sự, hành chính.

Đối với hoạt động bán 
đấu giá tài sản: Sau 6 năm thi 
hành Nghị định số 17/2010/
NĐ-CP ngày 04/03/2010 của 
Chính Phủ về bán đấu giá 
tài sản, trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ có 9 tổ chức bán đấu giá 
chuyên nghiệp (01 Trung tâm 
bán đấu giá tài sản thuộc Sở 
Tư pháp, 08 doanh nghiệp 
bán đấu giá tài sản hoạt động 
theo luật doanh nghiệp) với 
15 đấu giá viên. Trung bình 
mỗi năm các tổ chức bán đấu 
giá ký khoảng 265 hợp đồng 
đấu giá,  tổng số phí đấu giá 
thu được hơn 120 tỉ, nộp ngân 
sách nhà nước theo quy định 
khoảng 300 triệu. Luật Đấu 
giá tài sản năm 2016 có hiệu 
lực thi hành từ 01/01/2017, 
đây là một trong 10 sự kiện 
nổi bật của ngành tư pháp 
năm 2016, Sở Tư pháp đã 
tham mưu cho UBND tỉnh 
ban hành kế hoạch số 6141/
KH-UBND triển khai thi hành 
nhằm thực hiện đồng bộ, 
toàn diện, có hệ thống hoạt 
động đấu giá tài sản trên địa 
bàn tỉnh.

Các lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp khác như: Trọng  tài 
thương mại, Tư vấn pháp luật, 
quản tài viên, Thừa phát lại… 
đều được Sở Tư pháp tham 
mưu  cho UBND tỉnh triển 
khai đồng bộ, thống nhất trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ.



BẢN TIN TƯ PHÁP PHÚ THỌ Số Xuân Mậu Tuất 35

Xuân 2018
TRAO ĐỔI, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

đôn đốc và xử lý vi phạm 
pháp luật trong hoạt động 
bán đấu giá tài sản của các 
ngành, các cấp chưa chặt 
chẽ; Sự phân bố các tổ 
chức hành nghề công chứng 
trên địa bàn tỉnh so với quy 
hoạch còn chưa đồng đều, 
hệ thống phần mềm cơ sở 
dữ liệu công chứng được xây 
dựng và đi vào thực hiện từ 
năm 2016 xong do phạm vi 
hẹp, chưa có chế tài quản lý 
nên việc cập nhật thông tin 
trên hệ thống phần mềm cơ 
sở dữ liệu công chứng chưa 
thường xuyên, liên tục dẫn 
đến khó khăn trong công 
tác quản lý của Sở cũng như 
tra cứu thông tin của các tổ 
chức hành nghề công chứng 
và công chứng viên trong 
quá trình thực hiện nhiệm 
vụ, còn tiềm ẩn nhiều vi 
phạm pháp luật trong hoạt 
động công chứng. 

Để nâng cao chất lượng 
hoạt động bổ trợ tư pháp, 
nhất là công tác xã hội hóa 
hoạt động bổ trợ tư pháp trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong 
thời gian tới cần thực hiện tốt 
một số giải pháp như sau:

Một là, tăng cường tuyên 
truyền cho người dân hiểu 
đúng về hoạt động của các 
tổ chức hành nghề ngoài 
công lập trong lĩnh vực bổ 
trợ tư pháp, nhận thức rõ xu 
thế xã hội hóa là tất yếu và 
đem lại lợi ích thiết thực cho 
người dân, giúp người dân 
thực hiện nhu cầu về dịch vụ 
công một cách nhanh chóng, 
thuận tiện, chuyên nghiệp và 
an toàn về pháp lý.

Hai là, xây dựng và hoàn 
thiện cơ chế chính sách trong 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa 
bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, 
đồng bộ với hệ thống văn bản 
pháp luật của trung ương, 
tạo hành lang pháp lý quan 
trọng cho các hoạt động bổ 
trợ tư pháp và phù hợp với 
tình hình thực tiễn triển khai 
thực hiện tại địa phương. 

Ba là, nâng cao chất 
lượng đội ngũ làm công tác 
bổ trợ tư pháp theo hướng 
chuyên nghiệp hoá, không 
những chỉ là người được đào 
tạo cơ bản về luật pháp, 
về lĩnh vực công tác, tinh 
thông nghề nghiệp, giàu kinh 
nghiệm, vốn sống mà còn 
phải có phẩm chất, đạo đức 
nghề nghiệp đồng thời phải 
có kiến thức về ngoại ngữ, tin 
học để đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của xã hội.

Bốn là, nhà nước cần 
đầu tư đồng bộ, thống nhất 
một số phần mềm giúp cho 
hoạt động của một số lĩnh vực 
bổ trợ tư pháp được thực hiện 
tốt, kịp thời đáp ứng yêu cầu 
quản lý, hạn chế tối đa những 
rủi ro và sai phạm trong quá 
trình tác nghiệp của đội ngũ 
người làm công tác bổ trợ tư 
pháp, trước mắt cần sớm đầu 
tư phần mềm cơ sở dữ liệu 
công chứng nhằm hỗ trợ hoạt 
động công chứng, giảm thiểu 
vi phạm.

Năm là, thường xuyên 
tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, xử lý vi phạm trong 
hoạt động bổ trợ tư pháp./.

  Vương Huế

Bên cạnh những kết 
quả đạt được, công tác xã 
hội hóa hoạt động bổ trợ 
tư pháp còn một số hạn 
chế, vướng mắc, như: Trình 
độ năng lực, kinh nghiệm, 
kiến thức chuyên sâu và kỹ 
năng nghề nghiệp của đội 
ngũ Luật sư chưa thực sự 
đáp ứng kịp nhu cầu của xã 
hội và yêu cầu cải cách tư 
pháp. Một số tổ chức hành 
nghề luật sư chưa tự giác, 
nghiêm túc chấp hành các 
quy định của Luật Luật sư 
và pháp luật liên quan trong 
quá trình hoạt động. Nhiều 
luật sư chưa xây dựng được 
tác phong chuyên nghiệp, 
chưa chú ý đến việc nâng 
cao trình độ; Hiện chưa 
có Văn phòng giám định 
tư pháp nào đăng ký hoạt 
động trên địa bàn tỉnh; thiếu 
giám định viên giàu kinh 
nghiệm thực tế và năng lực 
chuyên môn tại các tổ chức 
giám định, đặc biệt là lĩnh 
vực giám định pháp y. Chất 
lượng giám định một số lĩnh 
vực chưa cao, thời gian kết 
luận giám định chậm, ảnh 
hưởng đến tiến độ giải quyết 
vụ án. Cơ sở vật chất, trang 
thiết bị phục vụ công tác 
giám định tư pháp chưa đáp 
ứng yêu cầu; Các tổ chức 
bán đấu giá tài sản phân 
bố chưa đều, chủ yếu tập 
trung ở khu vực đô thị, nơi 
có điều kiện phát triển về 
kinh tế - xã hội, tình trạng vi 
phạm thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục, còn có sự dàn xếp 
trong các phiên bán đấu giá. 
Công tác phối hợp kiểm tra, 
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Trên cơ sở lĩnh vực 
trọng tâm của 
UBND tỉnh là theo 

dõi tình hình THPL về hỗ trợ 
doanh nghiệp khởi nghiệp, 
các sở, ban, ngành, UBND 
cấp huyện đã xây dựng kế 
hoạch cụ thể, trong đó xác 
định lĩnh vực trọng tâm theo 
Kế hoạch của tỉnh và lựa 
chọn thêm ít nhất một lĩnh 
vực thuộc nhiệm vụ quản lý 
của ngành, cấp mình để theo 
dõi tình hình THPL. Đối với 
lĩnh vực trọng tâm theo dõi, 
HĐND, UBND tỉnh đã ban 
hành 10 văn bản QPPL có 
nội dung, chính sách về hỗ 
trợ các doanh nghiệp. Các 
văn bản quy định chi tiết 
được ban hành kịp thời, đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội và quản lý nhà 
nước ở địa phương. Bên cạnh 
đó, UBND tỉnh đã ban hành 
và tổ chức thực hiện các Kế 

hoạch về phát triển doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Trên cơ sở đó, các sở, ban, 
ngành và UBND các huyện, 
thành, thị cũng đã ban hành 
văn bản để thực hiện trên địa 
bàn. Công tác tập huấn pháp 
luật về hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp được các cấp, 
ngành tích cực tổ chức thực 
hiện theo nội dung, hình thức, 
thời gian và chương trình cơ 
bản phù hợp, góp phần tuyên 
truyền rộng rãi những quy 
định pháp luật mới, nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức. Tổ chức bộ 
máy, biên chế, kinh phí, cơ sở 
vật chất và các điều kiện bảo 
đảm khác cơ bản đã đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Bên cạnh đó, trong quá 
trình thành lập các doanh 
nghiệp, UBND tỉnh đã tập 
trung thực hiện các nội dung 

về hoàn thiện khung pháp lý, 
cải cách thủ tục hành chính 
và cơ chế tài chính nhằm tạo 
môi trường đầu tư kinh doanh 
bình đẳng, minh bạch, thông 
thoáng cho doanh nghiệp 
phát triển cả về số lượng và 
chất lượng; thực hiện việc 
khuyến khích, hỗ trợ các hộ 
kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
chuyển đổi thành doanh 
nghiệp thông qua các hình 
thức như tuyên truyền, hỗ 
trợ thủ tục thành lập doanh 
nghiệp. Thủ tục đăng ký 
doanh nghiệp được niêm yết 
công khai, minh bạch Bộ thủ 
tục hành chính, các biểu mẫu 
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 
và bộ mẫu hồ sơ tại bộ phận 
một cửa đơn giản, dễ hiểu. 
Thời gian giải quyết hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp được 
cắt giảm, rút ngắn nhằm tiết 
kiệm thời gian, chi phí đi lại 
tạo điều kiện thuận lợi cho 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH 
PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Tư pháp, ngày 22/5/2017 UBND tỉnh 
Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 2043/KH-UBND theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật (THPL) về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đăng 
ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. 
Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác theo dõi THPL, 
đánh giá tình hình, thực trạng THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, bước đầu 
tạo được sự lan tỏa trong xã hội, đặc biệt có ý nghĩa đối với cộng đồng 
doanh nghiệp đang trong giai đoạn khởi nghiệp.
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doanh nghiệp trong bước 
đầu khởi nghiệp, tạo dựng 
được lòng tin và sự hài lòng 
của tổ chức, công dân. Trong 
hai năm 2015 và 2016 trên 
địa bàn toàn tỉnh có 5.462 hồ 
sơ, trong đó có: 1.116 hồ sơ 
đăng ký thành lập mới doanh 
nghiệp; 579 hồ sơ thành lập 
mới chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh; 
2.887 hồ sơ đăng ký thay 
đổi nội dung đăng ký doanh 
nghiệp; 487 hồ sơ thay đổi 
đăng ký hoạt động chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh; 266 hồ sơ đăng 
ký tạm ngừng, giải thể doanh 
nghiệp;127 hồ sơ tạm ngừng 
hoạt động, chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, địa điểm 
kinh doanh. Qua các hội 
nghị đối thoại, các ngành, 
địa phương đã phối hợp giải 
quyết hơn 250 kiến nghị, đề 
xuất của các doanh nghiệp 
trong tiếp cận nguồn vốn, 
sản xuất kinh doanh, thủ tục 
hành chính, lao động và công 
tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng. Thông qua các 
hoạt động gặp mặt, đối thoại 
doanh nghiệp, các cấp, các 
ngành trong tỉnh đã ghi nhận 
và kịp thời tháo gỡ khó khăn 
và tiếp thu nhiều ý kiến, kiến 
nghị thẳng thắn, khách quan, 
có tính xây dựng của cộng 
đồng doanh nghiệp. Trong 
việc tiếp cận, khai thác nguồn 
vốn, NHNN chi nhánh tỉnh đã 
chỉ đạo các ngân hàng, tổ 
chức tín dụng trên địa bàn 
chủ động làm việc trực tiếp 
với khách hàng nhằm tháo gỡ 
khó khăn trong quan hệ tín 
dụng, tạo điều kiện cho khách 

hàng tiếp cận nguồn vốn tín 
dụng ngân hàng theo đúng 
quy định của pháp luật. Đối 
với việc hỗ trợ doanh nghiệp 
tiếp cận, khai thác nguồn lực 
về khoa học kỹ thuật, UBND 
tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học 
và Công nghệ tổ chức, triển 
khai đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp nhằm thúc đẩy, phát 
triển hoạt động sở hữu trí tuệ. 
Trong hai năm 2015, 2016, 
tổng số các dự án khoa học và 
công nghệ cấp nhà nước được 
triển khai trên địa bàn tỉnh là 
6 dự án do 06 doanh nghiệp 
thực hiện với tổng kinh phí là: 
51.190 triệu đồng. Số đề tài, 
dự án cấp tỉnh được phê duyệt 
thực hiện chính thức là 78 (33 
ĐT/DA được chuyển tiếp từ 
các năm trước sang và 45 ĐT/
DA mới), trong đó có 14 ĐT/
DA do doanh nghiệp tham gia 
thực hiện (18%). Tổng kinh 
phí thực hiện là 13.586 triệu 
đồng. Về việc tiếp cận, khai 
thác nguồn nhân lực, UBND  
tỉnh đã chỉ đạo công tác giải 
quyết việc làm, phát triển thị 
trường lao động đối với các 
ngành sản xuất kinh doanh và 
các huyện, thành, thị trên địa 
bàn tỉnh. Chính sách, chế độ 
về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp được phổ biến, 
hướng dẫn và triển khai thực 
hiện đến các doanh nghiệp, 
người lao động. Công tác giải 
phóng mặt bằng, thu hồi đất 
giao đất cho doanh nghiệp 
để thực hiện các dự án luôn 
được quan tâm, chỉ đạo thực 
hiện giúp doanh nghiệp thực 
hiện được các dự án đầu tư. 
Hàng năm, UBND tỉnh đã tổ 
chức các lớp bồi dưỡng, tọa 

đàm nhằm nâng cao kiến thức 
pháp luật cho doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả 
tích cực, công tác theo dõi 
thi hành pháp luật về hỗ trợ 
doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn 
còn một số tồn tại, hạn chế 
như: Phần lớn doanh nghiệp 
có quy mô nhỏ, mang nặng 
tính gia đình, ít liên kết với 
nhau nên dễ chịu tổn thương 
bởi các doanh nghiệp lớn và 
những biến động của nền 
kinh tế; các doanh nghiệp 
hiện đang thiếu vốn vẫn gặp 
khó khăn trong việc vay vốn 
tại các ngân hàng thương mại 
nhà nước, nhất là vốn ưu đãi 
và vốn trung, dài hạn; công 
tác tổ chức đối thoại với cộng 
đồng doanh nghiệp còn nặng 
về hình thức mà chưa đi vào 
thực chất, chưa giải quyết dứt 
điểm hoặc thỏa đáng những 
khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp...

Công tác theo dõi THPL 
về hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp đã được UBND tỉnh 
quan tâm chú trọng và được 
triển khai thực hiện theo đúng 
các quy định của pháp luật 
hiện hành. Có thể nói, đây là 
bước khởi đầu thuận lợi nhằm 
nâng cao nhận thức, ý thức 
pháp luật của các cơ quan, 
tổ chức và cá nhân trong việc 
thi hành pháp luật về hỗ trợ 
doanh nghiệp khởi nghiệp, 
giúp các doanh nghiệp khởi 
tạo có cơ hội được tiếp cận với 
hệ thống pháp lý chính thống, 
từ đó chia sẻ những khó khăn, 
vướng mắc về rào cản pháp lý 
trong quá trình khởi nghiệp./.

Việt Anh
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Quy định về 
căn cứ pháp 
lý ban hành 

văn bản QPPL chưa bao 
trùm đầy đủ các căn cứ 
điều chỉnh trực tiếp đến 
nội dung văn bản.  

Khoản 1 Điều 5 của Luật 
và Khoản 1 Điều 61 Nghị 

thể làm căn cứ ban hành văn 
bản QPPL của địa phương 
trong nhiều trường hợp là 
rất cần thiết và đảm bảo tính 
thuyết phục (như các quyết 
định về phê duyệt quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất; quyết 
định về việc giao kế hoạch 
đầu tư trung hạn vốn ngân 
sách nhà nước giai đoạn;…).  

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015 (LUẬT) 
ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9 VÀ CÓ HIỆU 
LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/7/2016. ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT CÓ HIỆU 
QUẢ, UBND TỈNH ĐÃ BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ NHIỀU VĂN BẢN ĐỂ CHỈ 
ĐẠO, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN; Ở CẤP TỈNH ĐÃ TỔ CHỨC 02 HỘI 
NGHỊ TẬP HUẤN; 100% HUYỆN, THÀNH, THỊ ĐÃ CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ 
HOẠCH, TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (QPPL). DO VẬY, 
CÔNG TÁC BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND VÀ UBND TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH PHÚ THỌ CƠ BẢN ĐẢM BẢO TUÂN THỦ ĐÚNG QUY TRÌNH, THỦ TỤC 
THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VÀ NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 34/2016/NĐ-CP ĐÃ ĐƯỢC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ VÀ 
BƯỚC ĐẦU PHÁT HUY HIỆU QUẢ. TUY NHIÊN, SAU HƠN 1 NĂM THỰC HIỆN 
LUẬT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2016/NĐ-CP TẠI TỈNH PHÚ THỌ, CÁC QUY ĐỊNH 
MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL ĐÃ PHÁT 
SINH MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CỤ THỂ NHƯ:

định số 34/2016/NĐ-CP quy 
định việc ban hành văn bản 
QPPL bắt buộc phải là căn 
cứ pháp lý có hiệu lực pháp 
lý cao hơn. Tuy nhiên, thực 
tế hiện nay việc sử dụng văn 
bản hành chính của các cơ 
quan Trung ương chứa nội 
dung chỉ đạo, hướng dẫn cụ 
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Quy định văn bản 
QPPL của HĐND, UBND 
các cấp không được quy 
định hiệu lực trở về trước gây 
khó khăn, lúng túng trong 
quá trình ban hành các văn 
bản triển khai thực hiện các 
chính sách. Khoản 3 Điều 
152 Luật quy định văn bản 
QPPL của HĐND, UBND 
các cấp không được quy 
định hiệu lực trở về trước. 
Tuy nhiên thực tiễn, các văn 
bản QPPL ở địa phương 
được ban hành trên cơ sở 
phân cấp, ủy quyền của các 
cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền và thường chậm hơn 
so với thời điểm có hiệu lực 
của các cơ quan cấp trên 
(nhất là các trường hợp phải 
thông qua HĐND). Việc áp 
dụng nguyên tắc này gặp 
khó khăn do phải tuân thủ 
theo quy trình xây dựng, ban 
hành văn bản QPPL và tính 
chất hoạt động của HĐND 
ở địa phương mỗi năm họp 
thường kỳ 2 lần. Việc tổ 
chức họp bất thường để 
thông qua một Nghị quyết là 
không khả thi. 

Quy định về việc ban 
hành văn bản QPPL của 
chính quyền cấp huyện, 
cấp xã làm hạn chế tính chủ 
động, sáng tạo trong quá 
trình thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước tại địa 
phương. Điều 30 của Luật 
quy định HĐND cấp huyện, 

cấp xã ban hành nghị 
quyết, UBND cấp huyện, 
cấp xã ban hành quyết định 
để quy định những vấn đề 
được luật giao. Tuy nhiên 
hiện nay, một số nội dung 
Luật không giao hoặc chưa 
giao cho chính quyền cấp 
huyện, cấp xã ban hành 
văn bản nhưng thực tế để 
thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước, điều hành xã 
hội vẫn cần thiết phải ban 
hành các văn bản này. 

Quy định việc lập đề 
nghị xây dựng văn bản 
QPPL của HĐND cấp tỉnh 
chưa phù hợp với tình hình 
thực tiễn. Luật và Nghị định 
số 34/2016/NĐ-CP đã quy 
định quy trình lập đề nghị 
xây dựng Nghị quyết của 
HĐND tỉnh. Theo đó trước 
khi ban hành chính sách 
để phục vụ cho việc phát 
triển kinh tế - xã hội của địa 
phương thì UBND cấp tỉnh, 
các Ban của HĐND cấp 
tỉnh và Ủy ban mặt trận Tổ 
quốc có trách nhiệm lập đề 
nghị xây dựng Nghị quyết 
với các nội dung: Đề xuất 
chính sách, đánh giá tác 
động của chính sách; tổ 
chức lấy ý kiến cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan. 
Tuy nhiên, các nội dung về 
báo cáo đánh giá tác động 
của chính sách; phương 
pháp đánh giá tác động 
chính sách chưa cụ thể nên 

rất khó thực hiện. Mặt khác, 
quy định của Luật về trình tự, 
thủ tục ban hành Nghị quyết 
tương đối chặt chẽ. Vì vậy, 
quy định về lập đề nghị xây 
dựng nghị quyết làm cho quy 
trình ban hành Nghị quyết 
của HĐND trở nên phức tạp 
và không cần thiết.  

Quy định thủ tục hành 
chính trong văn bản QPPL 
của địa phương chưa 
thống nhất. Theo quy định 
tại Khoản 4 Điều 14 Luật thì 
kể từ ngày 01/7/2016 văn 
bản QPPL của địa phương 
không được quy định TTHC, 
trừ trường hợp được luật 
giao. Tuy nhiên, theo Khoản 
4 Điều 27 và Khoản 3 Điều 
28 Luật thì HĐND cấp tỉnh 
có thẩm quyền ban hành 
Nghị quyết quy định các 
biện pháp có tính chất đặc 
thù để phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương; UBND 
tỉnh có thẩm quyền quy định 
biện pháp để thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước ở địa 
phương. Có nghĩa là HĐND, 
UBND tỉnh sẽ ban hành các 
quy định về trình tự, thủ tục, 
điều kiện và cách thức thực 
hiện…(các nội dung trên đáp 
ứng đầy đủ dấu hiệu của một 
TTHC). Như vậy, địa phương 
đã không thực hiện đúng quy 
định tại Điều 14 Luật. 

Quy định về giá trị 
pháp lý của báo cáo thẩm 
định, thời hạn thẩm định cụ 



40 BẢN TIN TƯ PHÁP PHÚ THỌ Số Xuân Mậu Tuất

Mừng Xuân 
Mậu Tuất 2018

TRAO ĐỔI, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

thể đối với từng loại văn bản 
chưa được đề cập. Luật và 
Nghị định số 34/2016/NĐ-
CP đã quy định cụ thể trình 
tự thẩm định, trách nhiệm 
của cơ quan thẩm định, hồ 
sơ thẩm định, thời gian thẩm 
định. Tuy nhiên, Luật chưa 
quy định rõ ràng về giá trị 
pháp lý của báo cáo thẩm 
định, nhất là trong trường 
hợp ban hành văn bản 
QPPL mà không có báo cáo 
thẩm định. Đồng thời, Luật 
cũng quy định chung chung 
về thời hạn thẩm định cho 
tất cả các văn bản QPPL từ 
đơn giản đến các văn bản 
phức tạp. 

Quy định lấy ý kiến 
về đề nghị xây dựng Nghị 
quyết  trên Cổng thông tin 
điện tử của tỉnh không thực 
sự cần thiết. Điều 113 Luật 
quy định đề nghị xây dựng 
Nghị quyết của HĐND tỉnh 
phải được đăng tải trên Cổng 
thông tin điện tử của tỉnh 
trong thời hạn 30 ngày để 
tổ chức, cá nhân tham gia ý 
kiến. Tuy nhiên việc đăng tải 
trên Cổng thông tin điện tử 
của tỉnh chỉ mang tính hình 
thức, bắt buộc. Vì, hầu hết 
không có cá nhân, tổ chức 
nào tham gia đóng góp ý 
kiến đối với đề nghị xây dựng 
Nghị quyết. Đồng thời việc 
lấy ý kiến trên Cổng thông tin 
điện tử của tỉnh sẽ được thực 
hiện một lần nữa với dự thảo 

Nghị quyết (Điều 120 Luật). 

Từ những vướng mắc 
trong thời gian áp dụng và 
thi hành Luật và Nghị định 
số 34/2016/NĐ-CP, để công 
tác xây dựng và ban hành 
văn bản QPPL tiếp tục đi 
vào nề nếp, đạt hiệu quả 
cao góp phần tích cực trong 
quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương; cần 
tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, 
bổ sung Luật và Nghị định 
theo hướng:

Thứ nhất, bổ sung quy 
định việc sử dụng văn bản 
hành chính làm căn cứ pháp 
lý trong một số trường hợp 
đặc biệt. Quy định cụ thể các 
loại văn bản hành chính có 
thể sử dụng làm căn cứ pháp 
lý ban hành văn bản QPPL. 

Thứ hai, quy định mở 
rộng thêm thẩm quyền quy 
định hiệu lực trở về trước 
đối với văn bản QPPL của 
địa phương. Trong đó, quy 
định rõ những văn bản nào, 
quy định nội dung gì được 
quy định hiệu lực trở về 
trước. Hoặc có thể sửa đổi, 
bổ sung Luật theo hướng 
quy định thời điểm có hiệu 
lực của văn bản Trung ương 
cần tính toán linh hoạt để 
đảm bảo văn bản của địa 
phương có thể quy định hiệu 
lực phù hợp.

Thứ ba, bổ sung quy 

định để đảm bảo thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước 
tại địa phương chính quyền 
cấp huyện, cấp xã có thể 
ban hành văn bản QPPL 
trong trường hợp chưa được 
Luật giao. 

Thứ tư, bổ sung quy 
định HĐND tỉnh, UBND tỉnh 
có thẩm quyền ban hành 
văn bản QPPL quy định 
TTHC trong trường hợp 
nhằm quy định các biện 
pháp có tính chất đặc thù để 
phát triển kinh tế, xã hội của 
địa phương.

Thứ năm, quy định rõ 
giá trị pháp lý của báo cáo 
thẩm định, nhất là trong 
trường hợp ban hành văn 
bản QPPL mà không có báo 
cáo thẩm định. Quy định 
mẫu hóa báo cáo thẩm định, 
cũng như bổ sung quy định 
mức thời hạn khác nhau đối 
với trường hợp văn bản đề 
nghị thẩm định đơn giản và 
trường hợp văn bản đề nghị 
thẩm định phức tạp.

Thứ sáu, bỏ quy định về 
lập đề nghị xây dựng Nghị 
quyết của HĐND tỉnh, lấy ý 
kiến trên Cổng thông tin điện 
tử đối với đề nghị xây dựng 
Nghị quyết của HĐND tỉnh; 
chỉ quy định việc việc lấy 
ý kiến trên Cổng thông tin 
điện tử đối với dự thảo Nghị 
quyết./. 

Phương Chi 
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Phòng Tư pháp 
huyện Tân Sơn 
luôn tích cực phát 

huy vai trò tham mưu cho 
Hội đồng phối hợp công tác 
PBGDPL huyện chỉ đạo 17 
xã trên địa bàn huyện xây 
dựng kế hoạch, tổ chức các 
đợt tuyên truyền pháp luật 
đến nhiều đối tượng với nội 
dung, hình thức phong phú; 
Chủ động phối hợp với các 
cơ quan, ban, ngành, đoàn 
thể huyện tổ chức tuyên 
truyền các văn bản liên quan 
đến ngành và lĩnh vực thuộc 
quyền quản lý của cơ quan 
phối hợp với phương châm 
đối tượng nào, hình thức ấy, 
nội dung tuyên truyền pháp 
luật gần gũi và dễ hiểu với 
nhân dân hơn. Năm 2017, 
huyện Tân Sơn là đơn vị 

chọn làm điểm của tỉnh tổ 
chức Ngày Pháp luật Việt 
Nam (09/11). Từ đầu tháng 
11 huyện đã tổ chức hội nghị 
tuyên truyền pháp luật hưởng 
ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 
cho các đối tượng là đại diện 
Lãnh đạo của Ban Dân vận, 
Ủy ban MTTQ, các đoàn thể 
của huyện; Lãnh đạo UBND 
xã, bí thư chi bộ, trưởng khu 
dân cư, thôn đội trưởng, cán 
bộ y tế thôn bản và đại diện 
hơn 10 hộ dân của xã Xuân 
Đài về xây dựng xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật, điểm mới của Luật 
Trợ giúp pháp lý (sửa đổi), 
một số nội dung như kết hôn, 
ly hôn, mang thai hộ, không 
thừa nhận quan hệ hôn nhân 
cùng giới, cấp dưỡng được 
quy định tại Luật Hôn nhân 

Hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật ở huyện Tân Sơn

Những năm 
qua, công tác phổ 

biến, giáo dục 
pháp luật (PB-

GDPL) ở huyện 
Tân Sơn luôn 
được các cấp, 

các ngành, địa 
phương trên địa 
bàn huyện quan 

tâm chỉ đạo và tổ 
chức với nhiều 

hình thức đa 
dạng, phong phú; 

tạo sự chuyển 
biến rõ nét trong 

nhận thức và ý 
nghĩa chấp hành 

pháp luật của 
người dân, góp 
phần làm giảm 
các hành vi vi 

phạm pháp luật, 
giữ vững an ninh 

trật tự (ANTT) 
trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị PBGDPL tại UBND huyện Tân Sơn
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và gia đình 2014. Cũng trong 
tháng 11, UBND huyện đã 
phối hợp Hội Liên hiệp phụ 
nữ huyện tổ chức Hội nghị 
tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục: Luật Hôn nhân và gia 
đình năm 2014, Luật Bình 
đẳng giới năm 2006, Luật 
Phòng chống bạo lực gia 
đình năm 2007, Luật Bảo vệ 
trẻ em 2016, Luật Hòa giải ở 
cơ sở năm 2013, những điểm 
mới của Luật Trợ giúp pháp 
lý sửa đổi năm 2017 trong 
hai ngày tại 03 cụm xã, thành 
phần tham dự là cán bộ Hội 
Liên hiệp phụ nữ huyện, 
phòng Tư pháp và đông đảo 
cán bộ, hội viên phụ nữ và 
nhân dân các xã.

Hình thức PBGDPL 
được sử dụng ngày càng 
phù hợp, có hiệu quả và 
không ngừng được đổi mới 
như: Tuyên truyền qua hệ 
thống loa truyền thanh cơ 
sở, hội nghị tập huấn, tuyên 
truyền qua các cuộc họp 
tại khu dân cư... Thông qua 
các hình thức này, nhiều chủ 
trương, chính sách pháp 
luật đã được chuyển tải một 
cách sinh động, kịp thời giải 
quyết những băn khoăn, 
vướng mắc của người dân. 
Trong năm 2017, tổng số 
buổi tuyên truyền PBGDPL 
trên địa bàn huyện là 257 
buổi với trên 18.005 lượt 
người tham dự, trong đó cấp 
huyện tuyên truyền và lồng 
ghép tuyên truyền phổ biến 
pháp luật là 29 buổi với số 
người tham dự là trên 2.831 
lượt người. Số lần phát sóng 
chương trình PBGDPL trên 

hệ thống đài truyền thanh 
của cấp huyện, xã là 3.929 
lần, trong đó cấp huyện 
là 155 lần, cấp xã 3.774 
lần... Qua đó, đã góp phần 
giáo dục, vận động cán 
bộ, CCVC và mọi tầng lớp 
nhân dân nâng cao ý thức 
tôn trọng và tự giác chấp 
hành pháp luật. Nhờ vậy  
tình trạng vi phạm pháp luật 
giảm dần qua từng năm.

Bên cạnh đó, công tác 
hoà giải tại cơ sở cũng được 
các xã quan tâm. Hiện, toàn 
huyện có 195 tổ hòa giải/195 
khu dân cư với 1.342 hòa giải 
viên và thường xuyên được 
kiện toàn, trong năm 2017 
UBND các xã đã tiếp nhận 
253 việc, hòa giải thành 
là:148 việc đạt 60% số vụ 
việc hòa giải thành, hòa giải 
không thành là 87 việc và 
chuyển cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền giải quyết 
chiếm 34% chủ yếu các vụ 
việc hôn nhân gia đình và 
đang giải quyết là 19 việc. 
Việc hòa giải thành công các 
vụ việc tranh chấp tại cơ sở 
góp phần tích cực trong việc 
giữ gìn tình làng nghĩa xóm, 
hạn chế mâu thuẫn, tranh 
chấp phải giải quyết ở các 
cơ quan pháp luật. Mặt khác, 
thông qua hoạt động hòa 
giải ở cơ sở đã nâng cao ý 
thức tôn trọng pháp luật, thói 
quen sống và làm việc theo 
Hiến pháp và pháp luật của 
người dân. Việc xây dựng 
tủ sách pháp luật, bổ sung 
tài liệu pháp luật cũng được 
chú trọng, chất lượng quản 
lý và khai thác tủ sách pháp 

luật ngày càng có hiệu quả. 
Hiện tại, UBND huyện có 
01 tủ sách pháp luật đặt tại 
Phòng Tư pháp, 17 tủ sách 
pháp luật đặt tại văn phòng, 
phòng làm việc của cán bộ 
Tư pháp-Hộ tịch, tài liệu chủ 
yếu là các văn bản quy phạm 
pháp luật, được bổ sung, cập 
nhật thường xuyên và có sự 
luân chuyển sách giữa tủ 
sách pháp luật cấp xã và thư 
viện, điểm bưu điện văn hóa 
xã, tạo điều kiện và thu hút 
đông đảo cán bộ, nhân dân 
trên địa bàn đến tìm hiểu, 
nghiên cứu.

Ngoài ra, huyện đã phối 
hợp với Trung tâm TGPL Nhà 
nước tỉnh Phú Thọ tổ chức 
được hàng chục hội nghị tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, tư 
vấn pháp luật cho hàng trăm 
đối tượng là người nghèo, 
người dân tộc thiểu số, người 
có công, thanh - thiếu niên. 

Bằng nhiều việc làm 
cụ thể, thiết thực, hiệu quả, 
đặc biệt là trong phối hợp 
triển khaicông tác tuyên 
truyền PBGDPL của huyện 
Tân Sơn đã khẳng định vai 
trò, sức mạnh tổng hợp của 
toàn hệ thống chính trị trong 
quá trình thực hiện công tác 
tuyên truyền, PBGDPL. Qua 
đó, tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ về nhận thức, ý thức 
chấp hành pháp luật của 
đông đảo cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân, là 
yếu tố quan trọng để thúc 
đẩy phát triển KTXH, củng 
cố quốc phòng - an ninh, giữ 
vững ANTT địa phương./.

Anh Chuyên
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Đối với huyện Thanh 
Thủy - một huyện 
miền núi của tỉnh 

Phú Thọ với dân số gần 79 
nghìn người, có 15 đơn vị hành 
chính (trong đó có 14 xã và 01 
thị trấn). Diện tích tự nhiện của 
huyện là 12.510,4 ha, trong 
thời gian qua, được sự quan 
tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện 
uỷ, HĐND và UBND huyện, 
hướng dẫn về chuyên môn 
nghiệp vụ của Sở Tư pháp, sự 
phối hợp chặt chẽ của các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể, 
UBND các xã, thị trấn, nên 
công tác đăng ký và quản lý 
hộ tịch của huyện Thanh Thủy 
đã có nhiều chuyển biến tích 
cực, các sự kiện về hộ tịch của 
nhân dân được các cấp, các 
ngành chỉ đạo thực hiện kịp 
thời, đúng quy định của pháp 
luật; công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật về hộ tịch luôn 
được chú trọng triển khai đến 
tận cơ sở; nhận thức và ý thức 
chấp hành pháp luật về hộ tịch 
của nhân dân được nâng lên; 

đội ngũ cán bộ làm công tác 
hộ tịch ở cơ sở được quan tâm, 
củng cố về số lượng và nâng 
cao kỹ năng nghiệp vụ; các 
loại sổ, biểu mẫu hộ tịch được 
hỗ trợ và cung cấp kịp thời đáp 
ứng yêu cầu quản lý nhà nước 
về hộ tịch.

Luật Hộ tịch năm 2014 
có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2016, đánh dấu sự 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 nhiệm vụ mới được 
giao, trên cơ sở các văn bản 
chỉ đạo, triển khai của tỉnh, 
Sở Tư pháp, UBND huyện 
Thanh Thủy đã ban hành 02 
kế hoạch về triển khai thi hành 
Luật Hộ tịch và các văn bản 
liên quan, kế hoạch triển khai 
thực hiện Chương trình hành 

động quốc gia về đăng ký 
và thống kê hộ tịch giai đoạn 
2017-2024; tổ chức 02 hội 
nghị triển khai thi hành Luật 
Hộ tịch, phối hợp tổ chức 15 
hội nghị ở các xã, thị trấn với 
trên 400 lượt người tham dự. 
Phòng Tư pháp huyện phối 
hợp với Đài truyền thanh, 
truyền hình huyện, UBND 
các xã, thị trấn thường xuyên 
tuyên truyền Luật Hộ tịch và 
các văn bản liên quan để toàn 
thể nhân dân hiểu và thực 
hiện. Công chức của phòng 
Tư pháp, cán bộ Tư pháp-Hộ 
tịch của các xã, thị trấn trong 
huyện đã tham dự đầy đủ các 
lớp tập huấn ứng dụng công 
nghệ thông tin, phần mềm 
đăng ký quản lý hộ tịch do Sở 
Tư pháp tổ chức. Ngoài ra, 
thực hiện ý kiến chỉ đạo của 
lãnh đạo UBND huyện, phòng 
Tư pháp phối hợp với phòng 
Nội vụ rà soát, thống kê công 
chức làm công tác hộ tịch trên 
địa bàn huyện để có kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 
nghiệp vụ; xác định rõ năng 
lực, trình độ và nhu cầu phải 
đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 
bảo đảm đến năm 2020 đáp 
ứng tiêu chuẩn được quy định 
theo Luật Hộ tịch.

Nhờ những hoạt động 
tích cực trong công tác triển 
khai thực hiện, việc quản lý, 
đăng ký hộ tịch theo Luật Hộ 
tịch trên địa bàn huyện đã 
đạt nhiều kết quả nổi bật, góp 
phần thực hiện tốt công tác cải 
cách thủ tục hành chính, đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu của người 
dân khi tham gia đăng ký hộ 
tịch. Tổng số đăng ký hộ tịch 
trên địa bàn huyện từ khi thực 
hiện Luật Hộ tịch đến nay là: 

Hộ tịch là việc Nhà nước đăng ký và quản lý 
các sự kiện nhân thân của cá nhân từ khi sinh 
ra đến khi chết. Các sự kiện nhân thân cơ bản 
của cá nhân được đăng ký hộ tịch bao gồm: khai 
sinh, kết hôn, ly hôn, nhận nuôi con nuôi, giám 
hộ, nhận cha mẹ, con, khai tử, thay đổi, cải chính 
hộ tịch. Trong đó khai sinh, kết hôn, khai tử là 
3 sự kiện phổ biến mà bất cứ cá nhân nào cũng 
phải được đăng ký.

(Xem tiếp trang 49)
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Trong khuôn khổ bài viết này, xin giới 
thiệu một số quy định mới của Luật 
TGPL năm 2017 so với Luật TGPL 

năm 2006 như sau.

1. Diện người được TGPL được mở rộng
Có thể khẳng định rằng, đối tượng được 

TGPL là một trong những vấn đề trung tâm và 
mang tính đặc thù nhất của Luật TGPL so với 
các Luật khác. Việc xác định người được TGPL 
được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa những 
đối tượng đang được TGPL, phù hợp với các 
chính sách đặc thù và điều kiện kinh tế-xã hội 
của Việt Nam. So với Luật TGPL năm 2006, thì 
Luật TGPL năm 2017 diện người được TGPL 
đã được mở rộng từ 06 diện người lên 14 diện 
người. Theo đó, 02 đối tượng kế thừa hoàn toàn 
từ Luật TGPL năm 2006 là người thuộc hộ nghèo 
và người có công với cách mạng; 02 đối tượng 
kế thừa và mở rộng là trẻ em không nơi nương 
tựa thành tất cả trẻ em, người dân tộc thiểu số 
“thường trú” thành “cư trú” tại các vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (cư trú sẽ 
rộng hơn thường trú vì cư trú bao gồm thường trú 
và tạm trú). Bên cạnh đó, Luật này đã bổ sung 
02 nhóm là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến 
dưới 18 tuổi (hiện nay đang thuộc trường hợp cơ 
quan tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào 
chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự) 
và người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo để bảo 
đảm chính sách hình sự đối với các nhóm đối 
tượng này. Ngoài ra, Luật có quy định mới trong 
việc áp dụng điều kiện có khó khăn về tài chính 
đối với 08 nhóm người như tại Khoản 7 Điều 7 
để cung cấp cho những người thật sự có nhu cầu 
nhưng không có khả năng tài chính để thuê dịch 
vụ pháp lý gồm: 1. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, 
con của liệt sỹ và người có công nuôi dưỡng liệt 

sỹ khi còn nhỏ; 2. Người nhiễm chất độc da cam; 
3. Người cao tuổi; 4. Người khuyết tật;  5. Người 
từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ 
án hình sự; 6. Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia 
đình; 7. Nạn nhân của hành vi mua bán người 
theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán 
người; 8. Người nhiễm HIV.

2. Nâng cao chất lượng dịch vụ  và chuyên 
nghiệp hóa hoạt động TGPL

 Luật TGPL năm 2017, đã nâng cao chất 
lượng và chuyên nghiệp hóa hoạt động TGPL, 
quy định tiêu chuẩn tham gia thực hiện TGPL 
đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư 
vấn pháp luật và quản lý chất lượng vụ việc 
TGPL cụ thể:

- Về người thực hiện TGPL: Với quan điểm 
nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL và phát 
triển công tác này theo hướng chuyên nghiệp 
hóa, Luật năm 2017 đã chuẩn hóa, nâng cao 
tiêu chuẩn đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý như 
Luật sư, họ phải qua tập sự nghề TGPL hoặc 
Luật sư. Việc tập sự TGPL tương tự như tập sự 
luật sư với tư cách là một dịch vụ pháp lý tương 
đương. Đồng thời, Luật năm 2017 tiếp tục ghi 
nhận sự tham gia của đội ngũ Luật sư, tư vấn 
viên pháp luật có kinh nghiệp, đang hoạt động 
có hiệu quả, chọn lọc những người có kiến thức 
pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn và bảo đảm về 
mặt thời gian tham gia TGPL để làm cộng tác 
viên TGPL một cách thực chất, hiệu quả.

- Về tổ chức tham gia TGPL: Luật huy động 
các tổ chức tham gia TGPL bao gồm: tổ chức 
hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký 
kết hợp đồng thực hiện TGPL với Sở Tư pháp. 
Đồng thời, để khắc phục tình trạng tham gia 
TGPL một cách hình thức, không hiệu quả của 

NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017
Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2017 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông 

qua ngày 20/6/2017, gồm 8 chương và 48 điều. So với Luật TGPL năm 2006 thì Luật TGPL 
năm 2017 giảm bớt 04 điều, nhưng do được xây dựng xuất phát từ tinh thần lấy người được 
TGPL làm trung tâm nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL theo hướng chuyên 
nghiệp hóa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội nhằm cung cấp kịp 
thời dịch vụ pháp lý cho người yếu thế không có khả năng chi trả kinh phí và những người 
thuộc diện chính sách thì Luật TGPL 2017 sẽ mở ra một giai đoạn mới cho công tác TGPL.
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các tổ chức xã hội, việc tham gia thực hiện 
TGPL của các tổ chức này phải tuân thủ các điều 
kiện tối thiểu theo luật định nhằm đảm bảo chất 
lượng dịch vụ, cụ thể: 1. Có lĩnh vực đăng ký hoạt 
động phù hợp với lĩnh vực TGPL theo quy định 
của luật; 2. Là tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức 
tư vấn pháp luật có ít nhất 01 tư vấn viên pháp 
luật có 02 năm kinh nghiệm trở lên hoặc 01 luật 
sư làm việc thường xuyên tại tổ chức; 3. Có cơ sở 
vật chất phù hợp với hoạt động TGPL; 4. Không 
đang trong thời gian phải thi hành quyết định xử lý 
vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề 
luật sư, tư vấn pháp luật.

- Về quản lý chất lượng vụ việc TGPL: Luật 
TGPL năm 2017, đặt ra yêu cầu đối với việc 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nhất là 
quản lý chất lượng vụ việc TGPL thông qua quy 
định hồ sơ điện tử của từng vụ việc TGPL được 
số hóa, cập nhật vào hệ thống quản lý vụ việc 
TGPL và lưu trữ tại cơ sở dữ liệu về TGPL. Luật 
giao Bộ Tư pháp có nhiệm vụ tổ chức việc thẩm 
định, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL.

3. Đẩy mạnh thực hiện vụ việc tham gia 
tố tụng của các Trợ giúp viên pháp lý

Luật TGPL năm 2017, đi đúng bản chất đó 
là thực hiện các vụ việc nhằm bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL, chỉ 
thực hiện TGPL khi có vụ, việc cụ thể. Hình 
thức thực hiện TGPL được quy định theo đúng 
bản chất yêu cầu của công tác TGPL, cụ thể: 
Luật TGPL năm 2017 đã kế thừa Luật TGPL 
năm 2006 và chỉ quy định 03 hình thức TGPL, 
bao gồm: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và 
đại diện ngoài tố tụng mà bỏ không quy định 
“các hình thức TGPL khác” để tránh dàn trải, 
tránh trùng lặp với các hoạt động theo Luật Phổ 
biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ 
sở,… Ngoài ra, Luật cũng đặt ra yêu cầu đối với 
đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý là viên chức nhà 
nước tập trung thực hiện vụ việc tố tụng thông 
qua quy định Trợ giúp viên pháp lý không thực 
hiện vụ việc tham gia tố tụng trong thời gian 02 
năm liên tục sẽ bị miễn nhiệm, trừ trường hợp 
do nguyên nhân khách quan.

4. Thuận lợi hơn cho người được TGPL
Luật TGPL năm 2017 có nhiều quy định mới 

để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử 
dụng dịch vụ, như: quy định phải công bố danh 
sách người thực hiện TGPL, tổ chức thực hiện 
TGPL để người dân biết và thực hiện quyền lựa 
chọn của mình; ngoài hình thức nộp đơn trực 
tiếp, gửi qua đường bưu điện, người dân có thể 
nộp đơn yêu cầu qua hình thức điện tử, fax. 
Việc yêu cầu TGPL có thể do các tổ chức, cá 
nhân khác thực hiện; thụ lý giải quyết ngay khi 
người yêu cầu chưa thể cung cấp hồ sơ theo 
quy định nhưng cần thực hiện TGPL ngay (vụ 
việc sắp hết thời hiệu, sắp đến ngày xét xử).

5. Tăng cường trách nhiệm của các cơ 
quan, tổ chức đối với hoạt động TGPL

Luật TGPL năm 2017 bổ sung một số quy 
định nhằm tăng cường trách nhiệm của các 
cơ quan, tổ chức đối với hoạt động TGPL, cụ 
thể: Quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan 
tiến hành tố tụng đối với công tác TGPL. Luật 
TGPL (sửa đổi) quy định, trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình, cơ quan tiến hành tố 
tụng có trách nhiệm phối hợp tạo điều kiện cho 
người được TGPL được hưởng quyền TGPL, 
tạo điều kiện cho người thực hiện TGPL tham 
gia tố tụng theo quy định của pháp luật; đồng 
thời quy định thời hạn cơ quan, người có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng thông báo cho Trung 
tâm TGPL nhà nước tại địa phương về yêu cầu 
TGPL của bị can, bị cáo, người bị hại là người 
được TGPL.

6. Sắp xếp, tinh gọn các Chi nhánh của 
Trung tâm TGPL của Nhà nước nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động

Nhằm bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 
39 - NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật TGPL 2017 
quy định việc rà soát, sắp xếp lại, sáp nhập 
hoặc giải thể các Chi nhánh đã được thành lập, 
bảo đảm hiệu quả hoạt động. Trong trường hợp 
thực sự cần thiết để đáp ứng nhu cầu của nhân 
dân, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành 
lập mới Chi nhánh. Cụ thể Chi nhánh chỉ được 
thành lập tại các huyện ở vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông 
không thuận tiện đến Trung tâm TGPL nhà 
nước, chưa có tổ chức hành nghề luật sư hoặc 
tổ chức tư vấn pháp luật tham gia TGPL./.

Ban biên tập
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1. Bổ sung quy định về 
nguyên tắc bồi thường của 
Nhà nước 

Luật năm 2017, đã 
bổ sung 01 Điều (Điều 4) 
quy định về nguyên tắc bồi 
thường của Nhà nước. Theo 
đó, việc giải quyết yêu cầu 
bồi thường trong hoạt động tố 
tụng hình sự được thực hiện 
tại cơ quan trực tiếp quản lý 
người thi hành công vụ gây 
thiệt hại. Luật đã mở rộng 
nguyên tắc giải quyết bồi 
thường, cho phép người bị 
thiệt hại có quyền khởi kiện 
ngay ra tòa án khi có văn 
bản làm căn cứ yêu cầu bồi 
thường trong hoạt động quản 
lý hành chính, tố tụng dân 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG 
CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Tại kỳ họp thứ 3 Khóa 
XIV Quốc hội đã thông 
qua Luật Trách nhiệm 
bồi thường của Nhà nước 
(Luật năm 2017), Luật 
gồm 9 chương, 78 điều và 
có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 1/7/2018. Với mục 
tiêu nhàm hoàn thiện cơ 
bản khuôn khổ pháp luật 
về trách nhiệm bồi thường 
của Nhà nước, phù hợp 
với Hiến pháp năm 2013, 
đồng bộ, thống nhất với 
hệ thống pháp luật hiện 
hành thì Luật mới năm 
2017 có nhiều điểm mới 
cơ bản sau đây so với Luật 
năm 2009:

sự, tố tụng hành chính, thi 
hành án hình sự và thi hành 
án dân sự; kết hợp giải quyết 
yêu cầu bồi thường trong quá 
trình tố tụng hình sự tại Tòa 
án đối với yêu cầu bồi thường 
trong hoạt động quản lý hành 
chính, tố tụng dân sự, tố tụng 
hành chính, thi hành án hình 
sự và thi hành án dân sự. 
Người bị thiệt hại có quyền 
lựa chọn cơ chế giải quyết bồi 
thường phù hợp nhưng khi cơ 
quan giải quyết bồi thường đã 
thụ lý yêu cầu bồi thường thì 
người đó không được yêu cầu 
cơ quan có thẩm quyền khác 
giải quyết bồi thường.

2. Phạm vi trách nhiệm 
bồi thường của Nhà nước 
được mở rộng

Trong hoạt động tố tụng 
hình sự: Bổ sung trường hợp 
được bồi thường do người bị 
giữ trong trường hợp khẩn 
cấp; do pháp nhân thương 
mại bị khởi tố, truy tố, xét xử, 
thi hành án oan.

Trong hoạt động tố tụng 
dân sự, tố tụng hành chính: 
Luật năm 2017 bỏ lỗi cố ý 
đối với trường hợp ra bản án, 
quyết định trái pháp luật và 
tách thành 02 khoản riêng 
biệt, quy định cụ thế hơn căn 
cứ xác định hành vi trái pháp 
luật của người đã ra bản án, 
quyết định.

Trong hoạt động thi 
hành án hình sự: Bổ sung 01 

trường hợp được bồi thường 
đó là: Không thực hiện quyết 
định tha tù trước thời hạn có 
điều kiện của Tòa án đối với 
người bị kết án phạt tù.

Trong lĩnh vực thi hành 
án dân sự: Luật bỏ lỗi cố ý đối 
với trường hợp ra các quyết 
định về thi hành án và trường 
hợp tổ chức thi hành án các 
quyết định về thi hành án.

Trong hoạt động quản 
lý hành chính: Bổ sung 02 
trường hợp được bồi thường 
do bị áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả vi phạm hành 
chính trái pháp luật là buộc 
loại bỏ yếu tố vi phạm trên 
hàng hóa, bao bì hàng hóa, 
phương tiện kinh doanh, vật 
phẩm và buộc thu hồi sản 
phẩm, hàng hóa không bảo 
đảm chất lượng; bổ sung 01 
trường hợp được bồi thường 
khác, do bị áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính trái 
pháp luật giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn gây ra.

Đồng thời, bổ sung 
một số trường hợp được bồi 
thường khác: do không áp 
dụng hoặc áp dụng không 
đúng quy định của Luật tố 
cáo các biện pháp bảo vệ 
người tố cáo khi người đó yêu 
cầu; do thực hiện hành vi bị 
nghiêm cấm theo quy định 
của Luật Tiếp cận thông tin 
về cố ý cung cấp thông tin 
sai lệch mà không đính chính 
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và không cung cấp lại thông 
tin; do áp dụng trái pháp luật 
hoàn thuế; do ra quyết định 
xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái 
pháp luật đối với công chức 
từ Tổng Cục trưởng và tương 
đương trở xuống.

3. Bổ sung thêm các 
quy định về thiệt hại được 
bồi thường

Luật năm 2017, đã sửa 
đổi bổ sung toàn diện các 
quy định về thiệt hại được 
bồi thường, trong đó đã bổ 
sung các thiệt hại được bồi 
thường phát sinh trong thực 
tế chưa được Luật năm 2009 
quy định như: thiệt hại được 
bồi thường là khoản tiền phạt 
theo thỏa thuận trong giao 
dịch dân sự, kinh tế do không 
thực hiện được các giao dịch 
dân sự, kinh tế; căn cứ tính 
mức lãi suất; lượng hóa một 
số thiệt hại được bồi thường 
như thiệt hại do thu nhập 
thực tế bị mất hoặc bị giảm 
sút (Điều 24); thiệt hại về 
vật chất do người bị thiệt hại 
chết; thiệt hại về vật chất do 
sức khỏe bị xâm phạm.

Bên cạnh đó, đối với 
thiệt hại về tinh thần: Luật 
2017 bổ sung một số thiệt 
hại về tinh thần: trong trường 
hợp áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; trường hợp 
giữ người trong trường hợp 
khẩn cấp và trường hợp công 
chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi 
việc trái pháp luật. Tăng mức 
bồi thường thiệt hại về tinh 
thần đối với các trường hợp bị 
oan trong hoạt động tố tụng 

hình sự; trường hợp thiệt hại 
về tinh thần do sức khỏe bị 
xâm phạm.

4. Vấn đề phục hồi về 
danh dự

Luật năm 2017 đã sửa 
đổi, bổ sung quy định về việc 
phục hồi danh dự cho người 
bị thiệt hại theo hướng: Nhà 
nước chủ động phục hồi danh 
dự cho người bị thiệt hại; bổ 
sung đối tượng được phục 
hồi danh dự; quy định cụ thể 
hình thức tiến hành phục hồi 
danh dự, thủ tục, thời hạn 
thực hiện tổ chức trực tiếp 
xin lỗi, cải chính công khai 
và đăng báo xin lỗi, cải chính 
công khai.

5. Về trách nhiệm hoàn 
trả

Luật 2017 quy định mới 
hơn so với Luật năm 2009 
về trách nhiệm hoàn trả bắt 
buộc đối với người thi hành 
công vụ có lỗi vô ý gây thiệt 
hại trong tố tụng hình sự. 
Đồng thời, tăng mức hoàn trả 
với tỷ lệ tương ứng mức độ 
lỗi và số tiến mà Nhà nước 
đã bồi thường cụ thể: Người 
thi hành công vụ có lỗi cố ý 
gây thiệt hại nhưng chưa đến 
mức bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự thì mức hoàn trả từ 30 
đến 50 tháng lương của người 
đó; người thi hành công vụ có 
lỗi vô ý gây thiệt hại thì mức 
hoàn trả từ 03 đến 05 tháng 
lương của người đó.

6. Quy định cụ thể cơ 
quan có thẩm quyền giải 
quyết bồi thường

Luật năm 2017 quy 
định cụ thể hơn về cơ quan 

giải quyết bồi thường trong 
các hoạt động quản lý hành 
chính, tố tụng hình sự, tố tụng 
dân sự, tố tụng hành chính, 
thi hành án hình sự và thi 
hành án dân sự đồng thời xác 
định cơ quan giải quyết bồi 
thường trong một số trường 
hợp cụ thể. Ngoài ra, bổ sung 
cơ quan giải quyết bồi thường 
là Tòa án trong trường hợp 
kết hợp giải quyết bồi thường 
trong quá trình tố tụng hình 
sự, tố tụng hành chính đối với 
yêu cầu bồi thường trong hoạt 
động quản lý hành chính, tố 
tụng dân sự, tố tụng hành 
chính, thi hành án hình sự 
và thi hành án dân sự. Riêng 
đối với quy định về cơ quan 
giải quyết bồi thường trong 
trường hợp Viện Kiểm sát 
quyết định trả hồ sơ vụ án để 
điều tra bổ sung (trường hợp 
Viện Kiểm sát chưa ra cáo 
trạng để truy tố) mà sau đó 
bị can được đình chỉ điều tra 
hoặc đình chỉ vụ án thì Điều 
34 và Điều 35 đã có quy định 
để phân rõ trường hợp nào 
thì thuộc trách nhiệm của cơ 
quan điều tra, cơ quan được 
giao nhiệm vụ tiến hành một 
số hoạt động điều tra, trường 
hợp nào thì thuộc trách nhiệm 
của Viện Kiểm sát.

Ngoài ra, Luật năm 2017 
còn bổ sung một số quy định 
về các văn bản làm căn cứ 
yêu cầu bồi thường, về thủ 
tục giải quyết bồi thường và 
trách nhiệm của nhà nước 
trong công tác bồi thường 
nhà nước./.

Ban biên tập
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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 97/2017/NĐ-CP

Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 
nhằm đảm bảo hệ thống pháp luật được hiệu quả và thông suốt. Nghị định 
số 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính để tạo cơ sở 
pháp lý chung, áp dụng thống nhất trong công tác xử lý vi phạm hành chính 
trên toàn quốc, đồng thời để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý 
Nhà nước về xử lý vi pham hành chính và khắc phục những tồn tại thực tế, 
ngày 18/8/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 97/2017/
NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định 97) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 81/2013/NĐ-CP có một số điểm mới nổi bật như: 

1. Bổ sung thêm thẩm quyền 
xử phạt

Nghị định 97 đã bổ sung 
thêm thẩm quyền xử phạt của 
Trưởng đoàn Thanh tra chuyên 
ngành. Theo đó, Trưởng đoàn 
Thanh tra chuyên ngành có 
thẩm quyền xử phạt đối với 
hành vi vi phạm hành chính 
thuộc phạm vi, nội dung cuộc 
thanh tra trong thời hạn thanh 
tra theo quy định của pháp 
luật về thanh tra. Đồng thời, 
Nghị định 97 bổ sung thêm 
thẩm quyền tịch thu tang vật, 
phương tiện đối với tổ chức 
vi phạm hành chính và một 
số chức danh có thẩm quyền 
xử phạt vi phạm hành chính. 
Nghị định 97 cũng sửa đổi 
đối với quy định về người có 
thẩm quyền lập biên bản vi 
phạm hành chính. Người có 
thẩm quyền lập biên bản vi 
phạm hành chính gồm người 
có thẩm quyền xử phạt, công 
chức, viên chức và người thuộc 
lực lượng Quân đội nhân dân, 
Công an nhân dân đang thi 
hành công vụ, nhiệm vụ theo 
văn bản quy phạm pháp luật 

hoặc văn bản hành chính do 
cơ quan, người có thẩm quyền 
ban hành; người chỉ huy tàu 
bay, thuyền trưởng, trưởng tàu 
và những người được chỉ huy 
tàu bay, thuyền trưởng, trưởng 
tàu giao nhiệm vụ lập biên 
bản. Thẩm quyền xử phạt khi 
tang vật là hàng cấm theo quy 
định tại Nghị định 97, trường 
hợp các Nghị định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh 
vực quản lý Nhà nước có quy 
định trị giá hoặc số lượng của 
hàng cấm và khung tiền phạt 
đối với hành vi vi phạm có tang 
vật vi phạm hành chính là hàng 
cấm thì thẩm quyền xử phạt 
được xác định theo quy định 
tại Chương II, Phần thứ 2 Luật 
Xử phạt vi phạm hành chính và 
quy định của Nghị định xử phạt 
vi phạm hành chính. Đối với 
tang vật vi phạm hành chính là 
hàng cấm không thuộc trường 
hợp nêu trên thì không tiến 
hành xác định trị giá tang vật vi 
phạm hành chính mà chuyển 
hồ sơ vụ việc đến người có 
thẩm quyền xử phạt theo quy 
định tại khoản 2 Điều 12 của 
Nghị định.

2. Quy định việc hủy bỏ, ban 
hành quyết định mới về xử lý 
vi phạm hành chính

Người đã ban hành quyết 
định xử lý vi phạm hành chính 
phải hủy bỏ toàn bộ nội dung 
quyết định khi thuộc một trong 
các trường hợp: Có vi phạm 
quy định pháp luật về thẩm 
quyền, thủ tục xử lý vi phạm 
hành chính; ban hành quyết 
định xử phạt vi phạm hành 
chính trong các trường hợp 
quy định tại các điểm a, b, c 
và d Khoản 1 Điều 65 Luật 
Xử lý vi phạm hành chính; giả 
mạo, làm sai lệch hồ sơ xử 
phạt vi phạm hành chính, hồ 
sơ áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính quy định tại Khoản 
10 Điều 12 Luật Xử lý vi phạm 
hành chính; có quyết định 
khởi tố vụ án của cơ quan tiến 
hành tố tụng hình sự đối với vụ 
việc vi phạm có dấu hiệu tội 
phạm theo quy định tại Khoản 
3 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm 
hành chính.

Thời hạn thực hiện việc 
hủy bỏ, ban hành quyết định 
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mới về xử lý vi phạm hành chính là 
01 năm, kể từ ngày ra quyết định, 
trừ trường hợp hết thời hiệu quy 
định tại điểm a khoản 1 và điểm a 
khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm 
hành chính.

3. Sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết 
định về xử lý vi phạm hành chính.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 
1 Nghị định 97 thì Quyết định về xử 
lý vi phạm hành chính được sửa đổi, 
bổ sung khi có sai sót về kỹ thuật 
soạn thảo làm ảnh hưởng đến nội 
dung của quyết định; có sai sót về 
nội dung nhưng không làm thay đổi 
cơ bản nội dung của quyết định.

Quyết định về xử lý vi phạm 
hành chính được đính chính khi có 
sai sót về kỹ thuật soạn thảo mà 
không làm ảnh hưởng đến nội dung 
của quyết định.

Theo đó, khi phát hiện quyết 
định về xử lý vi phạm hành chính 
có sai sót thuộc các trường hợp nêu 
trên, người đã ban hành quyết định 
về xử lý vi phạm hành chính tự mình 
hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị của người đó có trách 
nhiệm sửa đổi, bổ sung hoặc đính 
chính những nội dung sai sót trong 
quyết định. Quyết định sửa đổi, bổ 
sung, văn bản đính chính quyết 
định về xử lý vi phạm hành chính là 
những văn bản gắn liền với quyết 
định về xử lý vi phạm hành chính đã 
được ban hành và được lưu trong hồ 
sơ xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 97 sửa đổi bổ sung 
một số điều của Nghị định 81/2013/
NĐ-CP góp phần hoàn thiện và đồng 
bộ hóa hành lang pháp lý phù hợp 
hơn với thực tế hoạt động của công 
tác XLVPHC trên phạm vi toàn quốc./.

Đỗ Thị Tuyết

Cấp huyện 14 trường hợp (trong đó đăng ký kết hôn và ghi 
chú kết hôn 10 trường hợp, đăng ký khai sinh 04 trường 
hợp); Cấp xã 5.369 trường hợp (trong đó: Đăng ký khai 
sinh 3.233 trường hợp, đăng ký kết hôn 1.294 trường hợp, 
đăng ký khai tử 842 trường hợp). 100% người dân đều hài 
lòng khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên quan 
đến hộ tịch.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, 
việc quản lý nhà nước đối với công tác hộ tịch trên địa bàn 
huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, đó là: Tình trạng 
các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chưa xác định đúng giá trị pháp 
lý của giấy tờ hộ tịch, còn gây nhiều khó khăn cho công dân; 
Nhận thức chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về hộ tịch 
của một bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân; Sự phối 
hợp thiếu nhịp nhàng giữa các cơ quan hữu quan trong việc 
giải quyết những sai sót trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Công 
tác tuyên truyền, PBGDPL về đăng ký và quản lý hộ tịch ở cơ 
sở chưa thực sự sâu rộng; Năng lực của một số cán bộ, công 
chức làm công tác tư pháp - hộ tịch còn hạn chế.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý 
nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành của một bộ phận cán 
bộ và nhân dân đối với công tác hộ tịch trên địa bàn huyện 
trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền địa phương, xác định nhiệm vụ quản 
lý nhà nước về hộ tịch là một nhiệm vụ chính trị, xã hội cần 
được quan tâm đặc biệt.

Hai là, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ 
biến rộng rãi, thường xuyên Luật Hộ tịch và các văn bản 
hướng dẫn thi hành để cán bộ và nhân dân hiểu rõ được 
vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác hộ tịch.

Ba là, kiện toàn, nâng cao trình độ, chuyên môn 
nghiệp vụ đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch, thường xuyên 
rà soát, bồi dưỡng và thay thế để cho đội ngũ này thực sự 
là cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt.

Bốn là, tăng cường đầu tư cơ sở, vật chất, tạo điều 
kiện thuận lợi để cán bộ và nhân dân thực hiện tốt công tác 
đăng ký và quản lý hộ tịch.

Năm là, cần có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa 
các cơ quan trong việc giải quyết những sai sót trong hồ 
sơ, giấy tờ cá nhân.

Sáu là, quản lý và áp dụng có hiệu quả việc ứng dụng 
công nghệ tin học trong công tác đăng ký và quản lý hộ 
tịch, đây là cơ sở dữ liệu hết sức quan trọng trong việc quản 
lý hộ tịch và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khác./.

Hoa Kiều

(Tiếp theo trang 43)
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HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 
về Hôn nhân, gia đình và Trẻ em

Câu 1. Vợ chồng tôi kết hôn được 
5 năm và đã có 2 con. Gần đây tôi biết 
chồng tôi có quan hệ bất chính với chị 
T, chị T biết chồng tôi đã có gia đình 
nhưng hai người sống chung cùng nhau 
như vợ chồng. Xin hỏi tôi cần làm gì 
để chấm dứt mối quan hệ sai trái giữa 
chồng tôi và chị H?

Câu 2. Pháp luật quy định về 
kết hôn đồng tính như thế nào?

I. Hôn nhân và Gia đình

Trả lời: Luật Hôn nhân và gia đình năm 
2014 cấm người đang có vợ, có chồng mà kết 
hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người 
khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng 
mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với 
người đang có chồng, có vợ (Điểm c Khoản 2 
Điều 5).

Vậy, bà nên ra Ủy ban nhân dân cấp xã 
để trình bày trường hợp của mình và đề nghị 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã can thiệp, giải 
quyết.

Hành vi chung sống như vợ chồng giữa 
chồng bà và chị T sẽ bị xử phạt vi phạm hành 
chính theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 
Điều 48 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 
24/9/2013 của Chính phủ. Theo đó, mức phạt 
tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối 
với hành vi: Đang có vợ hoặc đang có chồng mà 
chung sống như vợ chồng với người khác; chưa 
có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như 
vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có 
chồng hoặc đang có vợ. Đồng thời chồng bà và 
chị T phải chấm dứt ngay hành vi chung sống 
như vợ chồng.

Trả lời: Tại Khoản 2 Điều 8 của 
Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 
quy định “Nhà nước không thừa nhận 
hôn nhân giữa những người cùng giới 
tính”. Như vậy, hiện nay pháp luật không 
cấm người cùng giới tính chung sống với 
nhau, nhưng cũng không thừa nhận hôn 
nhân giữa họ với nhau. Do vậy, nếu người 
cùng giới tính đề nghị Ủy ban nhân dân 
thực hiện đăng ký kết hôn cho họ thì Ủy 
ban nhân dân sẽ từ chối việc đăng ký kết 
hôn. Nếu những người cùng giới tính tổ 
chức đám cưới và sống chung với nhau 
thì pháp luật không cấm, nhưng giữa họ 
không hình thành quan hệ vợ chồng. 

Câu 3. Tôi được biết Pháp luật cho phép 
mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Xin hỏi, 
điều kiện mang thai hộ như thế nào?

Trả lời: Điều kiện mang thai hộ vì mục đích 
nhân đạo quy định tại Điều 95 Luật Hôn nhân và 
gia đình năm 2014, theo đó, việc mang thai hộ vì 
mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở 
tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản. 
Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo không 
được trái với quy định của pháp luật về sinh con 
bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ 
khi có đủ các điều kiện sau đây: Có xác nhận của 
tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không 
thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ 
thuật hỗ trợ sinh sản; Vợ chồng đang không có con 
chung; Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
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Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ 
các điều kiện sau đây: Là người thân thích cùng 
hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang 
thai hộ; Đã từng sinh con và chỉ được mang thai 
hộ một lần; Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận 
của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng 
mang thai hộ; Trường hợp người phụ nữ mang 
thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn 

Câu 4. M 24 tuổi (chưa lấy 
chồng) có thai ngoài ý muốn. Do M 
không muốn nuôi con để sau này còn 
lập gia đình nên đã đồng ý cho đứa 
trẻ làm con nuôi. Vậy, sau khi cho con 
làm con nuôi, cháu có còn là con của 
M nữa không?

Trả lời: Việc nuôi con nuôi không làm 
thay đổi mối quan hệ huyết thống giữa cha 
mẹ đẻ và con được cho làm con nuôi, chỉ 
làm thay đổi quyền và nghĩa vụ giữa cha 
mẹ và con về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp 
dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường 
thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng. 
Khoản 1 Điều 11 Luật nuôi con nuôi năm 
2010 quy định “Con nuôi có quyền được 

biết về nguồn gốc của mình. Không ai được cản trở 
con nuôi được biết về nguồn gốc của mình”. 

Sau khi cho con làm con nuôi người khác 
thì cha mẹ đẻ vẫn có quyền thăm nom con. Nếu 
phát hiện cha mẹ nuôi lợi dụng việc nuôi con 
nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại 
tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em; phân biệt 
đối xử giữa con đẻ và con nuôi; cha mẹ nuôi bị 
kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính 
mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con 
nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi... cha mẹ đẻ 
có quyền yêu cầu Tòa án chấm dứt việc nuôi con 
nuôi. Nếu con nuôi được giao cho cha mẹ đẻ thì 
các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đẻ được khôi 
phục, con nuôi có quyền lấy lại họ, tên của mình 
như trước khi được cho làm con nuôi (Điều 25, 
26, 27 Luật nuôi con nuôi năm 2010)

bản của người chồng; Đã được tư vấn về y tế, 
pháp lý, tâm lý.

Để thực hiện biện pháp nhờ mang thai 
hộ, người nhờ mang thai hộ và người được 
nhờ mang thai hộ phải đến cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật 
mang thai hộ vì mục đích nhân đạo để làm 
các thủ tục theo hướng dẫn của Bệnh viện.

Trả lời: Trẻ em là người dễ bị tổn 
thương cần có sự bảo vệ và trợ giúp của 
gia đình, xã hội và nhà nước. Hơn nữa, 
trẻ em là tương lai của đất nước, của 
dân tộc nên việc đầu tư cho trẻ em là 
đầu tư cho tương lai. Nhằm bảo đảm tốt 
nhất các quyền lợi của trẻ em, cụ thể 
hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 

Câu 5. Đề nghị cho biết, Luật 
trẻ em năm 2016 quy định những 
nguyên tắc nào để bảo đảm thực 
hiện quyền và bổn phận của trẻ em?

II. Trẻ em

và Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ 
em, Điều 5 Luật trẻ em năm 2016 quy định 05 
nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn 
phận của trẻ em như sau: Bảo đảm để trẻ em 
thực hiện được đầy đủ quyền và bổn phận của 
mình; không phân biệt đối xử với trẻ em; bảo 
đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em trong các quyết 
định liên quan đến trẻ em; tôn trọng, lắng nghe, 
xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ 
em; khi xây dựng chính sách, pháp luật tác động 
đến trẻ em, phải xem xét ý kiến của trẻ em và 
của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bảo đảm 
lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong 
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
quốc gia, ngành và địa phương.
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Câu 7. Gần đây, tôi thấy xuất hiện những gánh hát rong 
có nhiều em nhỏ bị khuyết tật. Người đi đường thấy thương 
nên đều ủng hộ tiền. Đề nghị cho biết, nếu người ta lợi dụng 
trẻ em khuyết tật để trục lợi bị xử lý như thế nào? 

Câu 8. Có những biện pháp gì để 
bảo vệ trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em là 
người làm chứng?

Trả lời: Khoản 3 Điều 9 
Nghị Định 144/2013/NĐ-CP 
của Chính phủ ban hành ngày 
29 tháng 10 năm 2013 quy định 
xử phạt vi phạm hành chính về 
bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em quy định như 
sau: “3. Phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 15.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi sau 
đây: a) Lợi dụng người khuyết 
tật, tổ chức của người khuyết 
tật, tổ chức vì người khuyết tật, 
hình ảnh, thông tin cá nhân, 
tình trạng của người khuyết tật 
để trục lợi hoặc thực hiện hành 

vi vi phạm pháp luật; b) Lôi 
kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người 
khuyết tật thực hiện hành vi vi 
phạm pháp luật. 4. Biện pháp 
khắc phục hậu quả: Buộc nộp 
lại số lợi bất hợp pháp có được 
do thực hiện hành vi vi phạm tại 
Điểm a Khoản 3 Điều này”.

Như vậy, pháp luật 
nghiêm cấm hành vi lợi dụng 
người khuyết tật để trục lợi 
hoặc thực hiện hành vi vi 
phạm pháp luật. 

Trả lời:
Theo quy định của Điều 71 Luật trẻ em 

năm 2016 thì trẻ em vi phạm pháp luật được 
áp dụng các biện pháp bảo vệ sau đây nhằm 
khắc phục các nguyên nhân và điều kiện vi 
phạm pháp luật, phục hồi, tránh tái phạm: “a) 
Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ: 
hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy 
định; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 
gia đình của trẻ em được tiếp cận chính sách 
trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác 
nhằm cải thiện điều kiện sống cho trẻ em; b) 
Các biện pháp bảo vệ cấp độ can thiệp: chăm 
sóc y tế, trị liệu tâm lý, phục hồi thể chất và 
tinh thần cho trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt cần can thiệp; tư vấn, cung cấp 
kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho cha, 
mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt; c) Tìm kiếm đoàn tụ gia đình nếu 
thuộc trường hợp không có nơi cư trú ổn định; 
d) Áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế theo 
quy định của Luật này trong trường hợp trẻ em 
không còn hoặc không xác định được cha mẹ; 
không thể sống cùng cha, mẹ; không xác định 
được nơi cư trú trong thời gian thực hiện quyết 
định giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc biện 
pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính của cơ 
quan có thẩm quyền; đ) Hỗ trợ gia đình giám 
sát, quản lý, giáo dục trẻ em; e) Các biện pháp 
bảo vệ khác khi xét thấy thích hợp.”

Trẻ em là người làm chứng được bảo vệ 
an toàn tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, 
danh dự và bí mật đời sống riêng tư; hạn chế 
tối đa việc dẫn giải, gây áp lực về tâm lý./.

Ban biên tập

Câu 6. Xin hỏi, những trường hợp nào 
trẻ em thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn để được hưởng chính sách 
hỗ trợ của nhà nước?

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm các nhóm 
sau đây: Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; Trẻ em bị bỏ 
rơi; Trẻ em không nơi nương tựa; Trẻ em khuyết tật; 
Trẻ em nhiễm HIV/AIDS; Trẻ em vi phạm pháp luật; 
Trẻ em nghiện ma túy; Trẻ em phải bỏ học kiếm 
sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học 
cơ sở; Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và 
tinh thần do bị bạo lực; Trẻ em bị bóc lột; Trẻ em bị 
xâm hại tình dục; Trẻ em bị mua bán; Trẻ em mắc 
bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày; 
thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; Trẻ em di cư, 
trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ 
hoặc không có người chăm sóc.

Trả lời: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ 
em không đủ điều kiện thực hiện được quyền 
sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm 
sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ 
trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và 
xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng 
đồng (Khoản 10 Điều 4 Luật trẻ em năm 2016).

Khoản 1 Điều 10 Luật trẻ em năm 2016 thì 


