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Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc 
và thực hiện lời dạy của Bác Hồ 
kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu 

nước thì phải thi đua” và “Những người thi 
đua là những người yêu nước nhất”, trước 
hết, Sở Tư pháp đã xác định đúng ý nghĩa, 
tầm quan trọng của công tác thi đua, khen 
thưởng trong tổng thể nhiệm vụ chính trị 
của cơ quan, của ngành là phát huy tính 
tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ 
công chức, viên chức, tạo động lực để mỗi 
tập thể và cá nhân nỗ lực khắc phục khó 
khăn, giải quyết dứt điểm những hạn chế, 
góp phần tích cực hoàn thành tốt và xuất 
sắc nhiệm vụ được giao.

Trong suốt chặng đường gần 40 năm 
xây dựng và phát triển, hình thức thi đua 
khen thưởng cao nhất mà Sở Tư pháp tỉnh 
Phú Thọ đã đạt được là Huân chương Lao 
động hạng Nhì vào năm 2007 và mục tiêu 
lớn tiếp theo của đội ngũ công chức, viên 
chức Sở là được tặng thưởng Huân chương 
Lao động hạng Nhất. Để đạt được mục tiêu 
đó, Sở đã xây dựng lộ trình phấn đấu từng 
năm cho tập thể Sở, các đơn vị trực thuộc 
và cá nhân đã đạt được thành tích cao. 
Điểm lại cả giai đoạn đã qua, từ năm 2012 
đến năm 2018, Sở đã được tặng thưởng Cờ 
thi đua của Chính phủ, 02 Cờ thi đua của 
ngành và UBND tỉnh, 04 Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh. 
Năm 2019, Sở phấn đấu đạt được Cờ thi 

đua của Chính phủ hoặc Cờ thi đua ngành 
Tư pháp.

Xác định mục tiêu phấn đấu, ngay từ 
đầu năm, Sở đã xây dựng Chương trình 
công tác trọng tâm, Kế hoạch phát động 
các phong trào thi đua chung và chuyên đề 
năm 2019 tới từng đơn vị và từng cá nhân 
đồng thời làm tốt công tác động viên, cổ vũ 
ý chí quyết tâm của toàn thể công chức, 
viên chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao. Cùng với đó, Sở chỉ đạo các đơn 
vị thường xuyên theo dõi, rà soát, đôn đốc 
việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao, 
các nhiệm vụ phát sinh mới để tự đánh giá, 
chấm điểm. Các cuộc họp giao ban định kỳ 
hàng tháng được triển khai đều đặn đã có 
tác dụng tốt trong việc so sánh, đối chiếu 
kết quả thực hiện nhiệm vụ với chương 
trình công tác và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, 
đồng thời nhận diện rõ hơn các đơn vị hoàn 
thành tốt, đơn vị hoàn thành chưa tốt. Với 
các nhiệm vụ gặp khó khăn, vướng mắc, 
Sở tập trung nghiên cứu các giải pháp khắc 
phục, tập trung bố trí nhân lực để giải quyết 
dần, tiến tới khắc phục hoàn toàn với tinh 
thần quyết liệt, ý chí quyết tâm cao. Với nỗ 
lực của tập thể cán bộ Sở Tư pháp, 6 tháng 
đầu năm, các nhiệm vụ đều đảm bảo về 
tiến độ và chất lượng, khối lượng công việc 
trên các lĩnh vực đều tăng cao so với cùng 
kỳ năm 2018. 
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Khối lượng việc thẩm định, tham gia 
đóng góp ý kiến tăng 15%; thực hiện, tham 
gia ý kiến tư vấn pháp lý tăng 16 vụ việc 
(200%); số địa phương cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật tăng 10%; số lượng 
phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) đã cấp tăng 
25,93%; số lượng thông tin LLTP đã tiếp 
nhận, kiểm tra, phân loại trong kỳ báo cáo 
tăng 22,4%; số lượng thông tin LLTP đã lập 
và cập nhật bổ sung tăng 14,4%; số vụ việc 
do Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư tham gia 
bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
cho đối tượng trợ giúp pháp lý tăng 33,09%; 
số vụ việc do các luật sư thực hiện tăng 
59,67%; số vụ việc do các tổ chức hành 
nghề công chứng thực hiện tăng 13,3%; số 
cuộc đấu giá thành tăng 3%; giá trị đã bán 
chênh lệch so với giá khởi điểm gấp 16 lần 
so với cùng kỳ, góp phần tăng thu cho ngân 
sách của tỉnh.

Công tác thẩm định dự thảo văn bản 
quy phạm pháp luật (QPPL) tiếp tục được 
thực hiện tốt, bảo đảm tính hợp hiến, hợp 
pháp và tính thống nhất của văn bản với hệ 
thống pháp luật. Sở đã tham gia sâu hơn 
vào quá trình giải quyết các vấn đề pháp 
lý phát sinh của tỉnh; nội dung, phạm vi, 
khối lượng của công tác tư vấn pháp lý 
ngày càng rộng và phức tạp hơn. Sở đã 
hoàn thành việc biên tập và chuẩn bị phát 
hành Tập hệ thống hoá văn bản QPPL còn 
hiệu lực trong kỳ hệ thống hoá 2014-2018. 
Sở đã hoàn thành trước kế hoạch việc bồi 
dưỡng chuyên sâu về hộ tịch và cấp chứng 
chỉ cho 100% công chức hộ tịch cấp huyện 
và cấp xã trên địa bàn. Tổ chức chuyển 
đổi kịp thời việc thực hiện thống nhất phần 
mềm Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch 
dùng chung của Bộ Tư pháp trên địa bàn 
tỉnh từ 01/4/2019. Chú trọng việc tổng hợp, 
nghiên cứu, hướng dẫn kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc trong giải quyết các thủ 
tục về đăng ký hộ tịch phát sinh trên địa 
bàn tỉnh. 

Đã phối hợp với các cơ quan liên quan 
chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội 
Luật sư nhiệm kỳ 2018-2023 và đại hội 
toàn thể Hội Công chứng viên tỉnh lần thứ 
nhất, nhiệm kỳ 2019- 2021. Tiếp tục hoàn 
thiện thể chế đối với các lĩnh vực quản lý 
Nhà nước của ngành Tư pháp thông qua 
việc ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-
UBND ngày 27/02/2019 quy định đấu giá 
quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền 
sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ. Công tác quản lý nhà nước 
đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục đi vào 
nền nếp và nhận diện rõ các vấn đề bất 
cập, vướng mắc trong thực thi pháp luật; 
việc nắm bắt thông tin và xử lý các sai sót 
trong hoạt động của các tổ chức hành nghề 
kịp thời, nhạy bén hơn.  Hoạt động của các 
đơn vị công chứng, đấu giá trực thuộc Sở 
có nhiều khởi sắc, bước đầu phát huy được 
tiềm năng, thế mạnh của đơn vị đầu tàu 
trong lĩnh vực hoạt động. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, 
công tác tư pháp đang gặp nhiều khó khăn, 
vướng mắc. Trước hết, đó là sự mâu thuẫn 
giữa khối lượng và tính chất phức tạp của 
công việc ngày càng tăng với số lượng 
công chức của khối quản lý nhà nước ngày 
càng giảm. Sở Tư pháp đang thực hiện 
quản lý nhà nước đối với 26 lĩnh vực; trong 
đó nhiều lĩnh vực phải thực hiện khối lượng 
công việc rất lớn: Trung bình hàng tháng, 
Sở cấp khoảng 600 phiếu LLTP; phân loại 
khoảng 1000 thông tin LLTP, cập nhật 
khoảng 900 thông tin LLTP vào cơ sở dữ 
liệu; thực hiện thẩm định, tham gia ý kiến 
20 lượt văn bản QPPL; tư vấn 5 vụ việc 
phức tạp; tham mưu UBND tỉnh ban hành 
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và ban hành theo thẩm quyền khoảng trên 
110 văn bản để chỉ đạo, triển khai, hướng 
dẫn nghiệp vụ… Ngoài ra, Sở còn tham mưu 
tổng kết nhiều chủ trương, chính sách lớn 
của Đảng và Nhà nước như Chỉ thị 32, Chỉ 
thị 37, Nghị quyết 48, Nghị quyết 49, tổng 
kết 5 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013; 
biên tập và xuất bản Tập hệ thống hoá văn 
bản QPPL,… Yêu cầu về tiến độ của hầu 
hết các nhiệm vụ đều gấp; trình tự, thủ tục 
tương đối chặt chẽ và được theo dõi chấm 
điểm, đánh giá. Trong khi đó, số lượng công 
chức các phòng tham mưu, nghiệp vụ của 
Sở ít (05 phòng với 23 công chức nghiệp 
vụ). Sở đã thực hiện nhiều giải pháp điều 
động, biệt phái viên chức các đơn vị sự 
nghiệp đến làm việc các phòng nghiệp vụ 
và thực hiện việc phân công công việc, bố 
trí cán bộ linh hoạt trong từng thời điểm để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là các nhiệm 
vụ gấp. Nhưng nhìn chung, việc phải hoàn 
thành khối lượng lớn công việc đang gây áp 
lực mạnh lên đội ngũ công chức, viên chức 
của Sở. Trong điều kiện đó, nhiều chức 
năng, nhiệm vụ của Sở chưa được triển 
khai bài bản, chuyên sâu (giao dịch bảo 
đảm, bồi thường nhà nước). Từ đầu năm 
2019, Sở đã chuyển sang thực hiện giải 
pháp Kiềng bốn chân trong xác minh và 
cấp phiếu LLTP (thay thế giải pháp Kiềng 
ba chân) theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp. Tuy 
nhiên, do mới thực hiện giải pháp này trên 
cả nước nên trách nhiệm và mối quan hệ 
phối hợp giữa các cơ quan liên quan cũng 
như quy trình xác minh thông tin (nhất là 
với các trường hợp có án tích) chưa được 
nhịp nhàng, thông suốt, do vậy số lượng 
phiếu LLTP cấp cho công dân bị quá hạn 
trong 6 tháng đầu năm tăng lên so với cùng 

kỳ năm trước. Sở đang bị thiếu hụt nguồn 
công chứng viên để bổ sung cho hai Phòng 
Công chứng do vài năm gần đây chưa có 
đợt thi kiểm tra, sát hạch để bổ nhiệm chức 
danh này. 

Công tác trong thời gian 6 tháng cuối 
năm cũng sẽ phải triển khai với khối lượng 
lớn, phức tạp và nhiều nhiệm vụ quan trọng 
phải “tăng tốc” để “về đích”. Đặc biệt, với vai 
trò Trưởng khu vực thi đua khối cơ quan Tư 
pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2019, 
Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ sẽ phải triển khai 
nhiều hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được Bộ Tư pháp giao. Trước hết, Đảng 
uỷ, các Chi bộ và các đơn vị, tổ chức đoàn 
thể phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo 
dục cán bộ, đảng viên, thành viên của tổ 
chức mình. Lãnh đạo, người đứng đầu các 
tổ chức phải gương mẫu, thực sự là đầu tàu 
để động viên, khích lệ cán bộ vượt qua khó 
khăn trong công việc và cuộc sống; quan 
tâm củng cố, tăng cường kỷ cương hành 
chính, kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn. 
Trên cơ sở đã nhận diện rõ những hạn chế, 
khó khăn, vướng mắc, Sở cần tập trung để 
giải quyết dứt điểm đối với những “chướng 
ngại vật”, đặc biệt đối với những khó khăn 
mang tính chủ quan. Đối với những khó 
khăn liên quan đến mối quan hệ phối hợp, 
Sở tiếp tục kiến nghị với các cơ quan liên 
quan xây dựng cơ chế phối hợp và trách 
nhiệm để giải quyết công việc được thông 
suốt. Tiếp tục bố trí nhân lực, phân công 
công việc linh hoạt để tập trung hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh 
thần và khí thế của đội ngũ công chức, viên 
chức đầy nhiệt huyết với ngành, với nghề, hy 
vọng rằng, Sở sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ năm 2019 để được Hội đồng thi đua khen 
thưởng tỉnh và Bộ Tư pháp ghi nhận./.                                                         
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Những năm qua công 
tác đăng ký và quản 
lý hộ tịch luôn được 

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư 
pháp quan tâm chỉ đạo triển 
khai, thực hiện và đạt được 
nhiều kết quả đáng khích lệ 
như: Công tác tuyên truyền, 
phổ biến triển khai Luật Hộ 
tịch năm 2014 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành 
được thực hiện đạt hiệu 
quả; đội ngũ công chức Tư 
pháp - Hộ tịch cơ bản ổn 
định và thường xuyên được 
tập huấn nâng cao nghiệp 
vụ, đến nay 100% công 
chức làm công tác hộ tịch tại 
cấp huyện, cấp xã đã được 
cấp chứng chỉ hộ tịch đáp 
ứng yêu cầu chuẩn hóa của 
Luật Hộ tịch. Công tác chỉ 
đạo, quán triệt, hướng dẫn 
nghiệp vụ cho cơ sở được 
thực hiện thường xuyên, 
các tình huống hộ tịch phát 
sinh trong thực tế về cơ bản 
đã được giải quyết kịp thời. 
Việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong đăng ký và 
quản lý hộ tịch bước đầu 
đạt được những kết quả 
tốt. Công tác phối hợp với 
các sở, ngành, địa phương 

được củng cố, tăng cường 
đảm bảo kết nối, liên thông 
giữa cơ quan quản lý, đăng 
ký hộ tịch với các cơ quan 
có liên quan trong quản lý 
và khai thác các thông tin, 
số liệu, dữ liệu về hộ tịch. 
Công tác thanh tra, kiểm tra 
được duy trì thường xuyên, 
qua thanh tra, kiểm tra đã 
kịp thời chấn chỉnh những 
tồn tại, hạn chế giúp các 
đơn vị, địa phương tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc liên 
quan đến nghiệp vụ hộ tịch.

Tuy nhiên, hệ thống 
thông tin đăng ký và quản 
lý hộ tịch của Bộ Tư pháp 
đang trong giai đoạn thí 
điểm nên đường truyền còn 
chậm, một số tính năng 
chưa ưu việt, dẫn đến chất 
lượng công việc chưa cao, 
người dân có yêu cầu đăng 
ký hộ tịch còn phải chờ đợi 
mất nhiều thời gian. Một số 
việc đăng ký hộ tịch tại cơ 
sở chưa đảm bảo đúng thủ 
tục, trình tự theo quy định 
của pháp luật, cá biệt còn 
một số giấy tờ hộ tịch đăng 
ký trái thẩm quyền, sai quy 
định phải thu hồi, hủy bỏ. 
Sự phối hợp với các ngành 

liên quan còn gặp khó khăn 
do hệ thống văn bản giữa 
các lĩnh vực chưa đồng bộ, 
thống nhất, có sự chồng 
chéo, mâu thuẫn, kéo dài 
thời gian giải quyết. Công 
tác thanh tra, kiểm tra mới 
chỉ dừng ở việc chấn chỉnh, 
khắc phục hậu quả, chưa 
có biện pháp xử lý hiệu quả 
dẫn đến chất lượng quản lý 
nhà nước về công tác đăng 
ký và quản lý hộ tịch còn 
hạn chế,...

Nguyên nhân của 
những tồn tại, hạn chế trên 
là: Các việc hộ tịch luôn 
phát sinh đa dạng, nhiều 
trường hợp có nhiều tình tiết 
phức tạp mà Luật Hộ tịch và 
các văn bản quy định chi tiết 
chưa điều chỉnh, dẫn đến  
phải xin ý kiến hướng dẫn, 
chỉ đạo của cấp trên. Mặt 
khác, việc hướng dẫn giải 
quyết nhiều khi cũng chỉ 
dừng ở việc trao đổi hoặc 
hướng dẫn bằng văn bản 
của Cục Hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực - Bộ Tư pháp 
nên khó khăn trong việc 
thống nhất thực hiện với 
các ngành liên quan. Việc 
trang bị máy tính, máy in và 

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP UỶ ĐẢNG 
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ         

HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ĐÀO MINH HẢI

     Phó Giám đốc Sở Tư pháp
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mạng Internet tại một số xã, 
phường, thị trấn chưa được 
quan tâm đầu tư, nâng cấp, 
trình độ công nghệ thông 
tin, chuyên môn nghiệp vụ 
của một bộ phận công chức 
làm công tác hộ tịch chưa 
đáp ứng yêu cầu. Quản lý 
nhà nước lĩnh vực hộ tịch 
còn chưa thực sự chủ động, 
sáng tạo trong tham mưu, 
đề xuất, sâu sát trong kiểm 
tra, giám sát, đôn đốc triển 
khai công việc.

Để kịp thời chấn chỉnh, 
khắc phục tình trạng trên, 
góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý nhà 
nước về đăng ký và quản lý 
hộ tịch trong tình hình mới, 
ngày 08/7/2019, Đảng ủy 
Sở Tư pháp đã ban hành 
Nghị quyết số 05-NQ/ĐU 
“Về tăng cường sự lãnh 
đạo của cấp ủy Đảng đối 
với công tác đăng ký và 
quản lý hộ tịch trên địa 
bàn tỉnh”, với mục tiêu tiếp 
tục tăng cường sự lãnh đạo 
đối với công tác đăng ký và 
quản lý hộ tịch, trong đó tập 
trung việc nâng cao hiệu 
quả quản lý nhà nước và tạo 
bước đột phá trong công tác 
đăng ký và quản lý hộ tịch, 
nhằm bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân, góp phần xây dựng, 
hoạch định các chính sách 
về phát triển kinh tế - xã 
hội, an ninh - quốc phòng, 
dân số và kế hoạch hóa gia 
đình trên địa bàn tỉnh. Đồng 
thời, Nghị quyết cũng đề ra 

yêu cầu phải động viên sự 
tham gia tích cực của các 
tổ chức đảng, đoàn thể, 
chính quyền và từng đảng 
viên, công chức, viên chức, 
người lao động trong thực 
hiện nhiệm vụ. Nghị quyết 
cũng đề ra những nhiệm vụ 
và giải pháp trọng tâm sau:

1. Tăng cường vai trò 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
uỷ Sở, các Chi bộ,  Bí thư 
Chi bộ, Thủ trưởng các đơn 
vị và cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức trong 
việc tổ chức triển khai thực 
hiện công tác đăng ký và 
quản lý hộ tịch.

2. Nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước 
về đăng ký và quản lý hộ 
tịch, chủ động, tích cực 
trong tham mưu, đề xuất với 
UBND tỉnh; củng cố, xây 
dựng cơ chế phối hợp với 
sở, ngành, địa phương trong 
triển khai thi hành Luật Hộ 
tịch. Kịp thời tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc trong 
công tác đăng ký và quản lý 
hộ tịch từ cơ sở; tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra 
đối với công tác đăng ký và 
quản lý hộ tịch ở cấp huyện, 
cấp xã, kịp thời hướng dẫn, 
chỉ đạo, chấn chỉnh những 
sai sót, xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm pháp luật 
trong công tác đăng ký và 
quản lý hộ tịch.

3. Tiếp tục phối hợp với 
các sở, ngành, địa phương 
củng cố, kiện toàn, nâng 
cao năng lực đội ngũ công 

chức làm công tác đăng ký 
và quản lý hộ tịch tại cấp 
huyện, cấp xã đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn theo quy định 
của Luật Hộ tịch. Định kỳ 
tổ chức các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ hộ 
tịch. Chủ động hoàn thiện, 
nâng cấp Phần mềm Cơ sở 
dữ liệu hộ tịch điện tử, triển 
khai, áp dụng phương thức 
đăng ký hộ tịch “trực tuyến”  
và thực hiện số hóa, cập 
nhật dữ liệu từ Sổ hộ tịch tại 
tất cả các cơ quan đăng ký 
hộ trên địa bàn tỉnh theo lộ 
trình Quyết định 2173/QĐ-
BTP ngày 11/12/2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê 
duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử toàn quốc”; 
tăng cường công tác đôn 
đốc, kiểm tra việc khai thác, 
sử dụng Hệ thống thông tin 
đăng ký và quản lý hộ tịch 
của Bộ Tư pháp trên địa 
bàn tỉnh.

4. Thực hiện công khai, 
minh bạch các thủ tục hành 
chính, lệ phí đăng ký hộ 
tịch để người dân dễ dàng 
tra cứu, tìm hiểu khi có 
yêu cầu. Tham mưu UBND 
tỉnh chỉ đạo triển khai, thực 
hiện có hiệu quả Quyết 
định số 1380/QĐ-TTg ngày 
18/10/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt 
“Đề án liên thông các thủ tục 
hành chính: Đăng ký khai 
tử, xóa đăng ký thường trú, 
hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ 
chi phí mai táng/hưởng mai 
táng phí” trên địa bàn tỉnh./.   
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Trong những năm qua, với phương 
châm: Công đoàn đồng hành cùng 
doanh nghiệp, vì sự phát triển bền 

vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời 
sống của người lao động hướng tới mục 
tiêu chăm lo cho người lao động để người 
lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi 
ngày càng tốt hơn”, Liên đoàn Lao động 
tỉnh (LĐLĐ) đã quan tâm chỉ đạo các cấp 
công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, 
đoàn viên, CNVCLĐ tích cực nghiên cứu 
tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, sửa 

đổi, bổ sung nhiều dự án luật, các chính 
sách, chế độ có nội dung liên quan trực tiếp 
đến đoàn viên, người lao động như: Luật 
BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi, bổ 
sung), Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) và Bộ luật 
Hình sự (sửa đổi), Luật An toàn vệ sinh lao 
động, Luật thi đua - Khen thưởng,...

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn 
đã chủ động, phối hợp với các cơ quan 
chức năng tiến hành 645 cuộc kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách 
đối với người lao động trong các doanh 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Lãnh đạo Huyện ủy Thanh Thủy trao quà hỗ trợ CNVCLĐ                                                     
huyện Thanh Thủy có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng Công nhân 2019.

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN VỚI CÔNG TÁC ĐẠI DIỆN, 
CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP                   

CHO ĐOÀN VIÊN
PHẠM SƠN

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ
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nghiệp, thông qua đó đã có hàng trăm 
kiến nghị yêu cầu người sử dụng lao động 
thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
lao động về thực hiện hợp đồng lao động, 
thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, tiền 
thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, 
an toàn, vệ sinh lao động, BHXH, BHYT, 
BHTN,... Đồng thời, đã phối hợp với các 
ngành chức năng tiến hành thanh tra và xử 
phạt các doanh nghiệp vi phạm pháp luật 
lao động; tư vấn pháp luật cho 6.082 lượt 
đoàn viên, người lao động; tiếp nhận, giải 
quyết và phối hợp giải quyết 392 đơn thư 
đề nghị, kiến nghị của đoàn viên và người 
lao động,...

Các cấp công đoàn chủ động phối hợp 
với chính quyền, chủ sử dụng lao động 
xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ 
sở. Hàng năm, có 97,1% cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp xây dựng và ban hành Quy 
chế dân chủ cơ sở; 98,6% cơ quan, đơn vị 
tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên 
chức; 60,7% đơn vị, doanh nghiệp (có tổ 
chức Công đoàn) tổ chức Hội nghị người lao 
động; 70,9% doanh nghiệp tổ chức đối thoại 
định kỳ và đột xuất tại nơi làm việc. Liên 
đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 03 cuộc đối 
thoại trực tiếp giữa CNLĐ với tổ chức Công 
đoàn và các ngành chức năng của tỉnh,... 
đã góp phần nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các ngành chức năng, người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 
kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh 
trong quan hệ lao động, xây dựng quan hệ 
lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Thực hiện Chương trình “Nâng cao 
chất lượng thương lượng, ký kết và thực 
hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập 
thể” và Nghị quyết 07c/NQ-BCH của Ban 
Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người 
lao động” các công đoàn cơ sở đã chủ 
động đàm phán thương lượng với chủ sử 
dụng lao động ký kết Thỏa ước lao động 
tập thể (TƯLĐTT), đưa nội dung đảm bảo 
chất lượng bữa ăn ca cho người lao động 
vào TƯLĐTT. Kết quả, số lượng các bản 
TƯLĐTT được ký kết tăng lên theo từng 
năm (74,5% doanh nghiệp có tổ chức Công 
đoàn có TƯLĐTT); nhiều thoả thuận có lợi  
cho người lao động; nhiều doanh nghiệp tổ 
chức bữa ăn ca có chất lượng cho người lao 
động, góp phần đảm bảo sức khỏe, tái tạo 
sức lao động cho người lao động. 

Thực hiện Chương trình “Phúc lợi cho 
đoàn viên và người lao động”, LĐLĐ tỉnh 
đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 đối tác 
là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ 
đạo LĐLĐ các huyện thành, thị, công đoàn 
ngành tích cực chủ động tìm kiếm các đối 
tác trên địa bàn để đàm phán ký kết thoả 
thuận hợp tác (đã có 04 LĐLĐ huyện, 
ngành ký kết được thoả thuận hợp tác với 
đối tác). Thông qua các thỏa thuận hợp tác, 
đoàn viên công đoàn sẽ được hưởng nhiều 
ưu đãi khi mua sắm, giảm giá từ 5-20% các 
sản phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia 
đình, được khám chữa bệnh, chăm sóc sức 
khỏe,... 

Hàng năm, nhân dịp Tháng Công 
nhân và Tết Nguyên đán, LĐLĐ tỉnh xây 
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dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực để hỗ 
trợ chăm lo cho đoàn viên, người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo các cấp 
công đoàn chủ động phối hợp với các cấp 
chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ở 
địa phương, người sử dụng lao động trong 
các doanh nghiệp để huy động các nguồn 
lực hỗ trợ cho đoàn viên CNLĐ trên địa 
bàn tỉnh, nhất là đối với CNLĐ bị mất hoặc 
thiếu việc làm, tiền lương, thu nhập thấp, 
CNLĐ ốm đau bệnh tật, bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp,... Từ nguồn kinh phí 
của tổ chức Công đoàn, bình quân hàng 
năm các cấp công đoàn trong tỉnh đã hỗ 
trợ từ 3.000 - 4.000 xuất quà cho đoàn viên 
có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 
gần 2,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng hơn 50 
nhà ở “Mái ấm Công đoàn” với số tiền gần 
2 tỷ đồng; triển khai cho vay hơn 50 dự 
án từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc 
làm và quỹ “Trợ vốn cho đoàn viên Công 
đoàn” của LĐLĐ tỉnh cho trên 400 đoàn 
viên, CNVCLĐ, với tổng số tiền trên 8 tỷ 
đồng,… Qua đó, đã giúp đoàn viên CNLĐ 
ổn định cuộc sống, tạo việc làm, nâng cao 
thu nhập cho CNVCLĐ. Nhiều công đoàn 
cơ sở đã phối hợp với chủ sử dụng lao động 
tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, 
thể dục thể thao, trao quà cho đoàn viên, 
người lao động có hoàn cảnh khó khăn,... 
Qua đó, tăng cường sự gắn bó giữa doanh 
nghiệp và người lao động, góp phần xây 
dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và 

tiến bộ trong các doanh nghiệp. 

Trong công tác chăm lo đời sống tinh 
thần cho người lao động 5 năm qua, LĐLĐ 
tỉnh đã hỗ trợ xây dựng gần 50 tủ sách 
pháp luật, 50 bảng tin công đoàn, lắp đặt 
04 panô, áp phích, phát hành 40.000 tờ rời 
tuyên truyền về Văn hóa ứng xử tại doanh 
nghiệp; tổ chức 58 chương trình giao lưu, 
biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền pháp luật, 
phục vụ đoàn viên, người lao động, trong 
các doanh nghiệp và khu nhà trọ CNLĐ. 
Các Công đoàn cơ sở luôn tích cực chủ 
động đề xuất, phối hợp với chính quyền, 
chủ sử dụng lao động hàng năm bố trí 
nguồn kinh phí hợp lý tổ chức cho đoàn 
viên, người lao động được đi thăm quan, du 
lịch, tham gia các hoạt động văn hoá, thể 
thao; kịp thời thăm hỏi, tặng quà động viên, 
chia sẻ với đoàn viên, người lao động khi 
có việc vui, việc buồn, lúc ốm đau, khi khó 
khăn, hoạn nạn. 

Để công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và 
người lao động ngày càng tốt hơn, các cấp 
Công đoàn trong tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ 
về nội dung và phương thức hoạt động theo 
hướng lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, 
lấy đoàn viên CNVCLĐ làm đối tượng vận 
động, để Công đoàn ngày càng, thực sự là 
chỗ dựa đáng tin cậy cho đoàn viên, người 
lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội trên quê hương Đất Tổ./.
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Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương 
tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn 
những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án 
hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan 
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu 
giám định. Kết quả giám định tư pháp là cơ sở đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình giải quyết các vụ án hình sự, hành chính và tranh chấp dân sự, góp phần xét 
xử đúng người, đúng tội và đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật.

Ngay sau khi Luật Giám định tư pháp 
năm 2012 có hiệu lực, UBND tỉnh 
Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch 

số 255/KH-UBND ngày 22/01/2013 triển 
khai thi hành Luật và Quyết định thành 
lập Ban Chỉ đạo Đề án tiếp tục đổi mới 
và nâng cao hiệu quả hoạt động giám 

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

định tư pháp. Việc bảo 
đảm kinh phí, phương 
tiện hoạt động, cơ sở vật 
chất và các điều kiện 
cần thiết khác đã cơ bản 
đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ của các tổ chức giám 
định tư pháp công lập ở 
địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh 
có 03 tổ chức giám định 
tư pháp, gồm: Trung tâm 
Pháp y trực thuộc Sở Y 
tế, Phòng Kỹ thuật hình 

sự thuộc Công an tỉnh và Trung tâm Kiểm 
định chất lượng công trình xây dựng - trực 
thuộc Sở Xây dựng. UBND tỉnh đã bổ 
nhiệm 21/38 giám định viên pháp y, kỹ 
thuật hình sự, tài nguyên và môi trường 
và 32/32 người giám định tư pháp theo 
vụ việc thuộc 8 lĩnh vực: Nông nghiệp và 

Đoàn giám sát của Uỷ ban Tư pháp Quốc hội giám sát công tác 
Giám định tư pháp tại UBND tỉnh Phú Thọ (tháng 4/2019).
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phát triển nông thôn; thông tin và truyền 
thông; tài chính; ngân hàng; văn hóa; xây 
dựng; công thương; tài nguyên và môi 
trường. 

Việc đầu tư các trang thiết bị phục 
vụ công tác giám định đã được quan 
tâm, như: Hệ thống giám định tài liệu 
VSC6000/HS, Docuchek, Doculab, kính 
hiển vi MZ8, đèn Polyray, máy ảnh kỹ 
thuật số, đèn soi đa phổ, valy, bột, kính lúp 
cầm tay; hệ thống sắc ký khí SHIMADZU 
GC-2010 Plus (cấp năm 2017); hệ thống 
máy sắc ký khí khối phổ GC/MS (cấp 
tháng 5/2018); Agilent 7890B (cấp tháng 
10/2018); máy ly tâm và một số dụng cụ 
phòng thí nghiệm, hóa chất, cháy nổ,... 
phục vụ công tác giám định Hoá học; 03 
bộ đồ mổ pháp y; 02 cưa xương; kính hiển 
vi; tủ ấm và các trang thiết bị, hóa chất 
khác phục vụ công tác giám định pháp y, 
sinh học,...

 Kết quả trong 5 năm (2013 - 2018), 
các tổ chức giám định tư pháp trên địa 
bàn tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện 12.555 
vụ, việc, trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự 
với 9.402 vụ, việc; lĩnh vực pháp y với 
3.153 vụ, việc; lĩnh vực, xây dựng, văn 
hoá, thông tin và truyền thông với 06 vụ, 
việc. Các vụ, việc giám định đã thực hiện 
đảm bảo chính xác, khách quan, kịp thời, 
tuân thủ pháp luật và quy chuẩn chuyên 
môn.

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám 
sát hoạt động giám định tư pháp đã thực 
hiện và phối hợp thực hiện 08 cuộc giám 
sát, kiểm tra, nhằm kịp thời đánh giá tình 
hình hoạt động giám định tư pháp cũng 
như diễn biến của những tệ nạn xã hội, 

để có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong công tác giám định tư 
pháp ở địa phương.

Tuy nhiên, sau khi Luật Giám định tư 
pháp được ban hành và đã có nhiều văn 
bản hướng dẫn thi hành nhưng một số 
văn bản hướng dẫn thực hiện còn chưa 
rõ ràng, cụ thể nên khó thực hiện; về tổ 
chức giám định tư pháp công lập, tổ chức 
pháp y hiện có cả ở ngành y tế, công an 
và quân đội, nhất là ở địa phương, giám 
định viên pháp y làm giám định pháp y tử 
thi vừa có ở Trung tâm pháp y, vừa có ở 
Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh. Điều 
này dẫn đến có sự trùng lặp, chồng chéo 
nhất định về chức năng, nhiệm vụ giữa 
hai lực lượng này; Luật Giám định tư pháp 
quy định cho phép thành lập văn phòng 
giám định tư pháp ở lĩnh vực tài chính, 
xây dựng, ngân hàng và 3 chuyên ngành 
của lĩnh vực văn hóa là cổ vật, di vật, bản 
quyền tác giả,…

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công 
tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh 
cũng như việc quản lý nhà nước đối với 
công tác giám định đảm bảo hiệu quả, 
trong thời gian tới UBND tỉnh, Sở Tư pháp 
tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra 
các tổ chức giám định; đồng thời, tiếp tục 
tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong 
quá trình triển khai thi hành Luật Giám 
định tư pháp để kiến nghị đến các cơ 
quan chức năng có thẩm quyền xem xét, 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực 
tiễn thi hành pháp luật ở địa phương./.

          TRUNG DŨNG
            Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp                           
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phạm hành chính thuộc thẩm quyền của 
các chức danh theo quy định của Luật Xử lý 
vi phạm hành chính gồm: 183 chức danh có 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 
14 cơ quan, đơn vị khác nhau từ Trung ương 
đến địa phương. Bên cạnh đó, còn thêm một số 
chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi phạm 
hành chính được Chính phủ quy định trong các 
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định của Luật Cán bộ, công 
chức; Luật Viên chức và các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan (các văn bản quy 
định chung có tính chất khung về trình tự, 
thủ tục,...) để xử lý tất cả các hành vi vi phạm 
pháp luật của công chức, viên chức trong thi 
hành công vụ. Luật Cán bộ, công chức; Luật 
Viên chức và các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan không cụ thể hóa các hành vi 
vi phạm trong thi hành công vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức trong từng lĩnh vực cụ 
thể. Vì vậy, trong từng lĩnh vực cụ thể, Chính 
phủ cụ thể hóa bằng việc quy định các hành 
vi vi phạm trong thi hành công vụ của lĩnh 

cụ thể từng hành vi vi phạm của cán bộ, 
công chức thực thi công vụ trong xử lý vi 
phạm hành chính thì bị xử lý thế nào, ví dụ 
như: Không ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính thì bị xử phạt cảnh cáo hay phải 
giáng chức? Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu 
tội phạm để xử lý vi phạm hành chính thì có 
bị cách chức không? Áp dụng hình thức xử 
phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không 
đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm 
hành chính thì bị khiển trách hay cảnh cáo? 
Áp dụng khung tiền phạt sai, xác định sai 
thẩm quyền xử phạt thì áp dụng phạt ở hình 
thức khiển trách hay cảnh cáo?… Do chưa 
có quy định cụ thể về xử lý kỷ luật đối với 
vi phạm của cán bộ, công chức, người có 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính nên có thể dẫn đến tình trạng, 
cùng một hành vi vi phạm của cán bộ, công 
chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính trong thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính nhưng mỗi cơ quan, đơn 
vị, mỗi địa phương áp dụng một chế tài xử lý 

CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH QUY ĐỊNH
KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH 
PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Xử lý vi phạm hành chính và quản lý 
công tác thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính là một lĩnh vực 

mang tính đặc thù và phức tạp, có liên quan 
đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ở mọi cấp 
chính quyền; tác động trực tiếp đến quyền 
nhân thân, quyền về tài sản của công dân 
và đến tất cả các tổ chức. Việc xử phạt vi 

vực đó gắn với các chế tài xử lý tương ứng 
như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, 
giáng chức, cách chức, buộc thôi việc trên 
cơ sở quy định của Luật Cán bộ, công chức; 
Luật Viên chức và các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan. 

Tuy nhiên, đối với lĩnh vực xử lý vi phạm 
hành chính hiện nay cũng chưa có quy định 

(Xem tiếp trang 13)
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Xác định công tác 
tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục 

pháp luật (PBGDPL) là 
nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, ngay đầu năm 
2019, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 
các cấp bộ Đoàn tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến 
Hiến pháp năm 2013, 
Luật Hòa giải ở cơ sở, 
Luật Trẻ em và nhiều 
văn bản luật khác có liên 
quan trực tiếp đến đoàn 
viên thanh niên (ĐVTN) 
cho đội ngũ giáo viên làm 
Tổng phụ trách Đội, cán 
bộ phụ trách thiếu niên, 
nhi đồng. Chỉ đạo củng 
cố và xây dựng các mô 
hình, như: CLB Thanh 
niên phòng chống TNXH, 
CLB pháp luật; Đội TNTN 
thắp sáng niềm tin, Đội 
thanh niên xung kích 
an ninh,…để thực hiện 
tốt các hoạt động tuyên 
truyền phòng, chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội trong 
thanh niên.

Tỉnh đoàn đã phối 
hợp với Công an tỉnh, 
Sở Y tế,... xây dựng kế 
hoạch, chương trình tổ 
chức các hoạt động tuyên 
truyền; phối hợp với Báo 

Phú Thọ mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các 
điển hình tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác 
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện pháp luật 
trong ĐVTN; phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội  tổ chức các hoạt động tuyên truyền 
về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống 
HIV/AIDS, phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp tục phối hợp 
với ngành Công an trong công tác tham gia quản lý, giúp đỡ 
người lầm lỗi hoàn lương hòa nhập cuộc sống cộng đồng và 
hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu thế, góp phần giảm tỉ lệ thanh 
thiếu niên phạm tội so với cùng kỳ năm trước,.... 

Sáu tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai phối hợp, tổ chức 
tuyên truyền về “Phòng, chống bạo lực học đường”, tệ nạn 
xã hội, HIV - AISD, sức khỏe sinh sản vị thành niên,...thu 
hút trên 10.000 lượt ĐVTN tham gia. Đăng tải 400 bài viết, 
buổi phát thanh, truyền hình về giáo dục pháp luật và gương 
người tốt việc tốt trên Báo, Đài, trang Web của Trung ương 

Tỉnh đoàn Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên 
truyền phòng, chống cháy nổ tại Công ty CP Gạch men TASA, 

KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì.

Tỉnh đoàn Phú Thọ tăng cường phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên
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Đoàn, Tỉnh đoàn, Đài Truyền thanh 
cơ sở trên địa bàn tỉnh; cấp phát trên 
3.891 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về 
tác hại của ma túy, tuyên truyền về 
bảo vệ môi trường cho các cơ sở 
Đoàn thu hút trên 8.000 lượt ĐVTN 
tham gia. 

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật 
của Tỉnh đoàn đã thông qua nhiều 
hình thức như: PBGDPL tại các hội 
nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề, 
các lớp tập huấn,... để đưa pháp 
luật đến gần hơn với tầng lớp thanh 
niên. Các cấp bộ Đoàn trong toàn 
tỉnh đã tổ chức được trên 185 đợt 
tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề 
thu hút 12.950 lượt đoàn viên, thanh 
thiếu niên tham gia góp phần tuyên 
truyền, phổ biến rộng rãi đường lối 
chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước tới ĐVTN.

Trong thời gian tới, để tiếp tục 
thay đổi nhận thức của ĐVTN, người 
dân về ý thức chấp hành pháp luật, 
các cấp bộ Đoàn căn cứ vào tình 
hình, yêu cầu thực tế của cơ quan, 
tổ chức, địa phương phối hợp với 
các cơ quan liên quan mở các lớp 
tập huấn, phổ biến pháp luật cho 
ĐVTN, nhất là đối tượng học sinh, 
sinh viên; tăng cường công tác bồi 
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 
đối tượng là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn 
các cấp về công tác tuyên truyền 
PBGDPL;… góp phần nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật của thanh 
thiếu nhi và nhân dân theo phương 
châm “Sống và làm việc theo Hiến 
pháp và pháp luật”./.

   TÙNG LINH
  Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

khác nhau, có nơi áp dụng chế tài kỷ luật cảnh 
cáo, có nơi lại áp dụng chế tài khiển trách,…

Thực tiễn kiểm tra công tác thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính trong thời gian 
qua (kể từ thời điểm Luật Xử lý vi phạm hành 
chính có hiệu lực) cho thấy các địa phương còn 
rất lúng túng trong quá trình triển khai, thực hiện 
trong việc: Kiểm tra công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính; theo trình tự, thủ 
tục nào? Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật 
nào để thực hiện việc kiểm tra? Các cơ quan 
tiến hành việc kiểm tra cũng như đối tượng 
được kiểm tra cũng chưa rõ trách nhiệm của 
mình phải làm gì và đến đâu? Các công việc 
liên quan đến sau kiểm tra là gì? Việc theo dõi, 
giám sát, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm 
tra được thực hiện như thế nào?,…Vấn đề xử lý 
kỷ luật đối với các hành vi vi phạm của người có 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong 
thi hành công vụ như: Xử phạt không đúng thẩm 
quyền; xử phạt không đúng hành vi; người xử 
phạt được ủy quyền nhưng không có văn bản ủy 
quyền của người có thẩm quyền xử phạt,...việc 
xử phạt vi phạm hành chính không chính xác 
gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của 
cá nhân và tổ chức,... 

Do vậy, để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh 
bạch, cụ thể cho công tác kiểm tra, phát hiện và 
xử lý sai phạm của cán bộ, công chức và người 
có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính, Chính phủ cần sớm ban hành quy định về 
kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính là rất cần thiết nhằm 
bảo đảm sự công bằng, khách quan, chính xác, 
minh bạch trong áp dụng pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính./.

   NGÔ HƯƠNG XUYẾN  
   Phòng Phổ biến và Theo dõi 
   thi hành pháp luật

CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH...
(Tiếp theo trang  11)
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Nhận thức rõ vai trò, ý 
nghĩa của Hiến pháp 
là văn kiện đặc biệt 

quan trọng, là đạo luật cơ 
bản phản ánh ý chí, nguyện 
vọng của toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta; là cơ 
sở chính trị - pháp lý vững 
chắc cho công cuộc xây 
dựng, bảo vệ, phát triển và 
hội nhập quốc tế của đất 
nước trong thời kỳ mới. Do 
đó, công tác rà soát, ban 
hành văn bản QPPL phù 
hợp với Hiến pháp năm 
2013 trên địa bàn tỉnh đã 
được các cơ quan, đơn vị 
từ cấp tỉnh đến cấp huyện, 
cấp xã xác định là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm 
để tập trung chỉ đạo, huy 

động các nguồn lực tổ chức 
thực hiện. 

Về hoạt động rà soát, 
lập danh mục đề xuất văn 
bản QPPL cần bãi bỏ, sửa 
đổi, bổ sung hoặc ban hành 
mới phù hợp với quy định 
của Hiến pháp năm 2013

 Ngày 25/7/2013, UBND 
tỉnh đã ban hành Kế hoạch 
số 2828/KH-UBND triển khai 
thực hiện Nghị định số 
16/2013/NĐ-CP về rà soát 
văn bản kỳ đầu. Kết quả cụ 
thể như sau:

Đối với cấp tỉnh: Rà 
soát tổng số 386 văn bản 
QPPL, đã công bố 335 văn 
bản QPPL còn hiệu lực thi 
hành (trong đó: 124 Nghị 

quyết; 201 Quyết định; 
10 Chỉ thị); 51 văn bản 
QPPL hết hiệu lực toàn bộ 
(trong đó: 13 Nghị quyết; 
32 Quyết định; 06 Chỉ thị); 
10 văn bản QPPL hết hiệu 
lực một phần (trong đó: 07 
Nghị quyết; 03 Quyết định). 
Đã kiến nghị sửa đổi, bổ 
sung, thay thế hoặc ban 
hành mới 63 văn bản QPPL 
(trong đó: 06 Nghị quyết; 54 
Quyết định; 03 Chỉ thị). 

Ngoài ra, thực hiện ý 
kiến chỉ đạo của các Bộ, 
ngành Trung ương, UBND 
tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn rà soát các 
văn bản QPPL của tỉnh về 
các nội dung chuyên đề liên 
quan đến quyền con người; 

CÔNG TÁC RÀ SOÁT, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 PHÙ HỢP VỚI HIẾN PHÁP NĂM 2013 TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Việc tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-
2019) nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các 
cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh được giao tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 
ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp và 
Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong 5 
năm. Công tác rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) phù 
hợp với Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả 
đáng ghi nhận.
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quyền của một số nhóm 
đối tượng dễ bị tổn thương; 
rà soát, lập danh mục văn 
bản QPPL phù hợp với quy 
định của Hiến pháp. Qua rà 
soát 335 văn bản QPPL do 
HĐND, UBND tỉnh ban hành 
còn hiệu lực đến 01/7/2014 
đều phù hợp với quy định 
của Hiến pháp năm 2013, 
không có văn bản cần sửa 
đổi, bổ sung, thay thế hoặc 
ban hành mới. Tuy nhiên, 
UBND tỉnh đã đề xuất, kiến 
nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ 
sung, ban hành mới đối với 
09 văn bản QPPL do Trung 
ương ban hành không còn 
phù hợp với Hiến pháp mới.

Đối với cấp huyện: Rà 
soát tổng số 982 văn bản 
QPPL, đã công bố 260 văn 
bản QPPL còn hiệu lực thi 
hành; 722 văn bản QPPL 
hết hiệu lực toàn bộ; 03 văn 
bản QPPL cần sửa đổi, bổ 
sung, thay thế hoặc ban 
hành mới.

Đối với cấp xã: Rà soát 
tổng số 3.544 văn bản 
QPPL, đã công bố 1.120 
văn bản QPPL còn hiệu 
lực thi hành; 2.424 văn bản 
QPPL hết hiệu lực toàn bộ; 
17 văn bản QPPL hết hiệu 
lực một phần; 55 văn bản 
QPPL cần sửa đổi, bổ sung, 
thay thế hoặc ban hành mới.

Thực hiện Quyết định số 
126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 
của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Kế hoạch thực 
hiện hệ thống hóa văn bản 
QPPL thống nhất trong cả 
nước kỳ 2014-2018, UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch 
số 559/KH-UBND ngày 
09/02/2018 về hệ thống 
hóa văn bản QPPL kỳ 2014 
- 2018 trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ. Kết quả rà soát                          
như sau:

Đối với cấp tỉnh: Rà soát 
tổng số 369 văn bản QPPL 
do HĐND, UBND tỉnh ban 
hành (trong đó: 124 Nghị 
quyết; 240 Quyết định; 05 
Chỉ thị). Số văn bản QPPL 
còn hiệu lực: 334 văn bản 
(trong đó: 121 Nghị quyết; 
209 Quyết định; 04 Chỉ thị); 
số văn bản QPPL hết hiệu 
lực toàn bộ: 35 văn bản 
(trong đó: 03 Nghị quyết; 31 
Quyết định; 01 Chỉ thị); số 
văn bản QPPL hết hiệu lực 
1 phần: 09 văn bản (trong 
đó: 04 Nghị quyết; 05 Quyết 
định).

Đối với cấp huyện: 
UBND cấp huyện đã tiến 
hành rà soát 382 văn bản 
QPPL của HĐND, UBND 
huyện ban hành (trong đó: 
233 Nghị quyết; 129 Quyết 
định; 20 Chỉ thị) kết quả rà 

soát như sau: Số văn bản 
QPPL còn hiệu lực: 239 
văn bản (trong đó: 141 Nghị 
quyết; 97 Quyết định; 01 
Chỉ thị); số văn bản QPPL 
hết hiệu lực toàn bộ: 143 
văn bản (trong đó: 92 Nghị 
quyết; 32 Quyết định; 19 
Chỉ thị).

Đối với cấp xã: UBND 
cấp xã đã tiến hành rà soát 
1.634 văn bản QPPL của 
HĐND, UBND xã ban hành 
(trong đó: 1.475 Nghị quyết; 
159 Quyết định). Số văn 
bản QPPL còn hiệu lực: 
468 văn bản (trong đó: 463 
Nghị quyết; 05 Quyết định); 
số văn bản QPPL hết hiệu 
lực toàn bộ: 1.166 văn bản 
(trong đó: 1.012 Nghị quyết; 
154 Quyết định).

Sau rà soát, đã đề nghị 
sửa đổi, bổ sung, thay thế 
hoặc ban hành mới 42 văn 
bản QPPL (trong đó: 10 
Nghị quyết; 31 Quyết định; 
01 Chỉ thị).

Hoạt động rà soát, lập 
danh mục đề xuất văn bản 
QPPL cần bãi bỏ, sửa đổi, 
bổ sung hoặc ban hành mới 
phù hợp với quy định của 
Hiến pháp năm 2013 trên 
địa bàn tỉnh được thực hiện 
nghiêm túc, có chất lượng. 
Qua rà soát, hệ thống văn 
bản đều phù hợp với tinh 
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thần và nội dung của Hiến 
pháp năm 2013.

Về hoạt động ban hành 
văn bản QPPL phù hợp với 
Hiến pháp năm 2013

Từ ngày 01/01/2014 đến 
ngày 31/5/2019, HĐND và 
UBND tỉnh Phú Thọ đã ban 
hành tổng số 260 văn bản 
QPPL (trong đó: 87 Nghị 
quyết; 173 Quyết định) phù 
hợp với điều kiện kinh tế - 
xã hội của tỉnh. Các văn bản 
được ban hành chủ yếu tập 
trung vào hoàn thiện các 
thể chế về tổ chức bộ máy 
quản lý, phân cấp quản lý 
nhà nước trên các lĩnh vực, 
cơ chế đặc thù, chính sách 
hỗ trợ đầu tư, quy hoạch, 
đấu giá tài sản; quyền con 
người, quyền và nghĩa vụ 
cơ bản của công dân; kinh 
tế, xã hội, văn hóa, giáo 
dục, khoa học, công nghệ, 
môi trường,... Ở cấp huyện, 
HĐND, UBND đã ban hành 
190 văn bản QPPL.

Các văn bản được ban 
hành và tổ chức thực hiện 
trên địa bàn tỉnh cơ bản đều 
bảo đảm phù hợp với quy 
định của Hiến pháp, đáp 
ứng yêu cầu quản lý nhà 
nước, quản lý xã hội. Hầu 
hết các văn bản QPPL có 
nội dung thống nhất, khả 
thi, thuận lợi trong thực 
tiễn thi hành. Công tác xây 

dựng pháp luật trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ đã gắn kết 
với công tác thi hành pháp 
luật, đảm bảo chất lượng, 
góp phần quan trọng tăng 
cường quản lý nhà nước, 
phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh những kết quả 
đạt được, công tác rà soát, 
ban hành văn bản QPPL 
phù hợp với Hiến pháp năm 
2013 còn một số hạn chế, 
vướng mắc và nguyên nhân 
như sau:

Chất lượng rà soát, hệ 
thống hóa văn bản ở một số 
lĩnh vực chưa cao, tiến độ 
thực hiện ở một số đơn vị 
còn chậm so với yêu cầu đặt 
ra. Công tác phối hợp trong 
rà soát, hệ thống hóa văn 
bản có lúc chưa chặt chẽ.
Việc rà soát chủ yếu mới 
tập trung vào rà soát theo 
căn cứ là văn bản mà chưa 
chú trọng nhiều đến căn cứ 
là tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội để đề xuất sửa 
đổi, bổ sung thay thế. 

Quá trình xây dựng ban 
hành một số văn bản còn 
thiếu sự rà soát đánh giá 
một cách toàn diện, tổng 
thể về hệ thống pháp luật 
và các quan hệ xã hội cần 
điều chỉnh có liên quan, do 
đó phạm vi vấn đề được giải 
quyết còn có những hạn chế 

nhất định; cá biệt còn có nội 
dung chưa phù hợp với văn 
bản của cơ quan nhà nước 
cấp trên. 

Phạm vi, đối tượng rà 
soát, hệ thống hóa văn 
bản QPPL rộng, trong khi 
hệ thống văn bản QPPL từ 
trung ương đến địa phương 
của một số ngành như 
tài chính, tài nguyên môi 
trường, nội vụ, xây dựng, 
công thương,… chưa thật 
sự thống nhất, đồng bộ là 
nguyên nhân khách quan 
gây khó khăn cho công tác 
rà soát văn bản của cấp 
tỉnh, cấp huyện.

Qua 5 năm tổ chức triển 
khai thi hành, tinh thần và 
nội dung của Hiến pháp 
năm 2013 đã và đang thấm 
sâu vào các quan hệ xã hội, 
tạo ra nhiều chuyển biến 
tích cực. Việc xây dựng văn 
bản QPPL đã được đổi mới 
tư duy trong nhiều lĩnh vực, 
chắt lọc các quy định cụ 
thể theo tinh thần của Hiến 
pháp năm 2013, trong đó 
có những vấn đề về bảo vệ, 
bảo đảm quyền con người, 
quyền công dân, hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế./.

VIỆT ANH
 Phòng Văn bản quy phạm pháp luật
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1. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở 
hữu trí tuệ: Nội dung sửa đổi, bổ sung 
Luật Kinh doanh bảo hiểm tập trung bổ 
sung các quy định về giải thích từ ngữ đối 
với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tư vấn bảo 
hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán 
bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ 
trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm. Sửa 
đổi, bổ sung quy định về quyền tham gia 
các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ 
chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ 

bảo hiểm; bổ sung quy định cung cấp dịch 
vụ phụ trợ bảo hiểm,... Nội dung sửa đổi, 
bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ tập trung về 
sáng chế, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát biên 
giới,... Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/11/2019.

2. Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu, bia: Gồm 7 chương, 36 điều, quy 
định 13 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, 
chống tác hại của rượu, bia, trong đó có 
một số hành vi đáng chú ý như nghiêm 
cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc 
người khác uống rượu, bia; nghiêm cấm 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, 
hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ 
trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống 
rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, 
học tập và nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, học 
tập; nghiêm cấm điều khiển phương tiện 
giao thông bao gồm cả xe máy mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Luật có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

3. Luật Thi hành án hình sự năm 
2019: Gồm 16 chương, 207 điều, sửa 
đổi, bổ sung các quy định liên quan đến 
thực hiện các chế độ của phạm nhân theo 
hướng cụ thể, nhân đạo, bảo đảm tốt nhất 
quyền con người trong quá trình chấp hành 
án. Đồng thời đã bổ sung Điều 35 quy định 

BBT: Căn cứ Hiến pháp năm 
2013 và Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2015, Chủ tịch 
nước đã ký 07 Lệnh về việc công 
bố Luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Kinh doanh 
bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật 
Quản lý thuế; Luật Đầu tư công năm 
2019; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục 
năm 2019; Luật Phòng, chống tác 
hại của rượu, bia; Luật Thi hành án 
hình sự năm 2019 nhằm tiếp tục thể 
chế hóa chủ trương, đường lối của 
Đảng và Hiến pháp năm 2013, góp 
phần hoàn thiện hệ thống pháp luật 
của Nhà nước ta.  Bản tin Tư pháp 
Phú Thọ trân trọng giới thiệu một số 
nội dung cơ bản các luật như sau:

Một số nội dung cơ bản các luật được Quốc hội khóa XIV 
THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7
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về xếp loại chấp hành án. Luật có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01/01/2020.

4. Luật Đầu tư công năm 2019 có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 sẽ 
tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất 
cập liên quan đến các quy định của pháp 
luật về đầu tư công, góp phần đẩy nhanh 
tốc độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với 
đẩy mạnh phân cấp, tăng cường trách 
nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên 
quan trong quản lý hoạt động đầu tư công 
như phân cấp điều chỉnh dự án, phân cấp 
phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định 
đầu tư gắn với trách nhiệm của từng cấp 
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 
tác quản lý sử dụng vốn nhà nước đối với 
toàn bộ quá trình đầu tư. Nâng cao tính 
công khai, minh bạch trong quản lý đầu 
tư công gắn với tăng cường theo dõi, giám 
sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu 
tư công, sử dụng nguồn vốn đầu tư công 
thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý đầu tư công, gắn 
với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử 
và tiến tới Chính phủ số, góp phần tích cực 
vào việc chống thất thoát lãng phí.

5. Luật Quản lý thuế: Gồm 17 chương, 
152 điều, sửa đổi phạm vi điều chỉnh, bảo 
đảm bao quát việc quản lý các loại thuế 
và các khoản thu khác thuộc ngân sách 
nhà nước, sửa đổi các quy định để tạo cơ 
sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại, tiếp 
cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc 
tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp 
thuế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 
của người nộp thuế, quy định rõ nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan quản lý thuế cũng 
như các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

quản lý thuế. Sửa đổi, bổ sung các quy 
định nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ 
tục hành chính. Quy định các giải pháp 
nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật về 
thuế của người nộp thuế, xử lý vi phạm 
hành chính về quản lý thuế, chống xói 
mòn cơ sở tính thuế và hoàn thiện các quy 
định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp 
có giao dịch liên kết để phòng, chống 
chuyển giá. Luật có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/7/2020.

6. Luật Kiến trúc: Gồm 5 chương, 41 
điều, quy định về quản lý kiến trúc, hành 
nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
hoạt động kiến trúc. Luật áp dụng đối với 
cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động 
kiến trúc và cơ quan, tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan đến hoạt động kiến 
trúc trên lãnh thổ Việt Nam và xác định 
ngày 27 tháng 4 hằng năm là ngày Kiến 
trúc Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/7/2020.

7. Luật Giáo dục năm 2019: Gồm 9 
chương, 115 điều thay thế Luật Giáo dục 
năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Luật 
Giáo dục năm 2019 đã làm rõ tính liên 
thông, phân luồng, hướng nghiệp trong 
giáo dục, luật hóa chủ trương đổi mới 
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông. Quy định nâng trình độ chuẩn được 
đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở và giảng viên đại học, quy 
định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí 
và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh 
viên sư phạm,... Luật Giáo dục năm 2019 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
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kỳ Chi hội đã kết nạp, tiếp 
nhận 12 hội viên mới. Hầu 
hết các hội viên đều được 
bồi dưỡng lý luận chính trị, 
quản lý nhà nước, tin học, 
ngoại ngữ,...

Trong nhiệm kỳ 2014 
- 2019, các luật gia của 
Chi hội đã tham gia ý 
kiến vào 79 lượt dự thảo 
văn bản của Trung ương. 
Phối hợp với Văn phòng 
Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 
tham mưu Thường trực 
HĐND tỉnh tổ chức lấy ý 
kiến nhân dân đối với dự 
thảo Hiến pháp (sửa đổi), 

Toàn cảnh Đại hội Chi hội Luật gia Sở Tư pháp nhiệm kỳ                   
2019 - 2024.

GHI NHẬN MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA CHI HỘI LUẬT GIA 
SỞ TƯ PHÁP PHÚ THỌ QUA MỘT 

NHIỆM KỲ HOẠT ĐỘNG 

Là một tổ chức chính trị 
- xã hội, nghề nghiệp, 
trực thuộc Hội Luật gia 

tỉnh Phú Thọ, hoạt động 
dưới sự lãnh đạo của Đảng 
ủy, sự quản lý của Sở Tư 
pháp. Trong nhiệm kỳ vừa 
qua, Chi hội Luật gia Sở Tư 
pháp luôn bám sát nhiệm 
vụ chính trị của cơ quan để 
tổ chức triển khai toàn diện 
các nội dung hoạt động 
theo hướng dẫn của Hội 
Luật gia tỉnh. 

Hiện tại, Chi hội có 39 
hội viên, trong đó có 29 
hội viên nữ, 10 hội viên 
nam; 11 đồng chí có trình 
độ cử nhân, cao cấp chính 
trị, 23 đồng chí có trình 
độ trung cấp; về trình độ 
chuyên môn: Thạc sĩ có 
11 đồng chí, cử nhân có 
28 đồng chí. Trong nhiệm 

Bộ luật Dân sự (sửa đổi), 
Bộ luật Hình sự (sửa đổi); 
tham mưu UBND tỉnh ban 
hành và chỉ đạo các huyện, 
thành, thị tổ chức thực 
hiện kế hoạch triển khai thi 
hành các Bộ luật Dân sự, 
Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố 
tụng Dân sự, Bộ luật Tố 
tụng Hình sự, Luật Tố tụng 
hành chính, Luật Ban hành 
văn bản QPPL, Luật Hôn 
nhân và Gia đình và Luật 
Tiếp cận thông tin,...

Thực hiện thẩm định, 
tham gia ý kiến vào 881 
lượt dự thảo văn bản QPPL 

Cuối tháng 6/2019, 
Chi hội Luật gia Sở Tư 
pháp đã tổ chức thành 
công  Đại hội nhiệm kỳ 
2019 - 2024. 
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tỉnh; chủ động kiểm tra, 
rà soát, hệ thống hóa văn 
bản QPPL; biên tập, xuất 
bản Tập hệ thống văn bản 
QPPL của tỉnh còn hiệu lực.

Các hội viên trong Chi 
hội đã giúp lãnh đạo Sở 
Tư pháp tham mưu UBND 
tỉnh xây dựng kế hoạch và 
tổ chức triển khai, sơ kết, 
tổng kết các đề án, chương 
trình về công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật,…; phối 
hợp Hội Liên hiệp phụ nữ 
tỉnh ban hành Kế hoạch 
liên ngành “Chương trình 
phối hợp về việc thực hiện 
công tác PBGDPL, trợ giúp 
pháp lý, tư vấn pháp luật 
cho phụ nữ, hòa giải ở cơ 
sở và lồng ghép giới trong 
xây dựng pháp luật trong 
giai đoạn 2018-2022”; kế 
hoạch phối hợp thực hiện 
công tác giữa Sở Tư pháp 
và Hội Luật gia tỉnh Phú 
Thọ giai đoạn 2018-2023; 
phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 
Ngày Pháp luật Việt Nam 
gắn với Ngày đại đoàn kết 
toàn dân ở khu dân cư; biên 
soạn, cấp phát hàng nghìn 
tờ gấp để phục vụ công tác 
PBGDPL; phát động hưởng 
ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu 
Hiến pháp nước CHXHCN 
Việt Nam”, “Sáng kiến, mô 
hình phổ biến giáo dục 

pháp luật có hiệu quả cho 
thanh niên, thiếu niên”; hội 
thi “Hòa giải viên giỏi”; cuộc 
thi “Sáng tác kịch bản tiểu 
phẩm pháp luật”, cuộc thi 
“Tìm hiểu pháp luật trực 
tuyến” tới toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức ngành 
Tư pháp,…

Hàng năm, các luật gia 
của Chi hội cũng trực tiếp 
thực hiện nhiệm vụ báo cáo 
viên pháp luật; viết tin, bài, 
biên tập và phát hành Bản 
tin Tư pháp Phú Thọ, giải 
đáp pháp luật trên Báo Phú 
Thọ, Trang thông tin điện tử 
tỉnh,...; cập nhật tin, bài về 
hoạt động của ngành, của 
Sở đăng tải trên Trang thông 
tin điện tử của Sở.

Các luật gia thuộc Chi 
hội đã giúp lãnh đạo Sở xây 
dựng và triển khai thực hiện 
kế hoạch theo dõi thi hành 
pháp luật trên địa bàn tỉnh, 
tư vấn, xem xét giải quyết 
một số việc phức tạp, kéo 
dài theo đề nghị của các sở, 
ngành và chỉ đạo của UBND 
tỉnh và đề nghị của các sở, 
ngành đảm bảo đúng các 
quy định của pháp luật.

Các luật gia công tác 
tại Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ 
trong nhiệm kỳ, đã thực hiện 
tư vấn pháp luật và tham 

gia tố tụng 2.836 vụ, việc; 
số vụ việc năm sau cao hơn 
năm trước. Phát hành trên 
60.000 tờ gấp pháp luật và 
đơn yêu cầu TGPL; tổ chức 
613 hội nghị truyền thông 
và TGPL lưu động tại các 
xã nghèo, thôn, bản đặc 
biệt khó khăn trên địa bàn 
tỉnh.  

Phát huy kết quả đạt 
được, trong nhiệm kỳ mới, 
Chi hội luật gia Sở Tư pháp 
tiếp tục xây dựng Kế hoạch 
hoạt động của nhiệm kỳ và 
từng năm các hoạt động 
cung cấp thông tin, phổ 
biến pháp luật, giải đáp 
pháp luật, đặc biệt quan 
tâm tới đối tượng đặc thù; 
quan tâm lấy ý kiến của các 
doanh nghiệp trong quá 
trình xây dựng và hoàn thiện 
các thể chế, chính sách của 
tỉnh cũng như phản ánh ý 
kiến của doanh nghiệp đối 
với các cơ chế, chính sách 
pháp luật của Trung ương; 
thông qua công tác tư vấn 
pháp luật để rà soát, tổng 
hợp những khó khăn, vướng 
mắc chung trong quy định 
của pháp luật và quá trình 
thi hành để đề nghị các cơ 
quan có thẩm quyền nghiên 
cứu, sửa đổi, bổ sung./.   

HÀ QUỲNH
Phòng Phổ biến và Theo dõi thi 

hành pháp luật
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Đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang huyện Đoan Hùng diễu hành hưởng ứng Tháng                 
hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2019.

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH,               
PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Những năm qua, công tác 
tuyên truyền, đấu tranh với 
tội phạm, tệ nạn ma túy luôn 
được toàn xã hội đặc biệt 
quan tâm. Tuy nhiên, tình 
hình tội phạm, tệ nạn ma túy 
vẫn có nhiều diễn biến phức 
tạp. Để đẩy lùi tội phạm, tệ 
nạn ma túy cần sự chung tay 
tích cực vào cuộc với tinh 
thần trách nhiệm cao của cả 
hệ thống chính trị và xã hội.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, tình hình 
tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục có 
diễn biến phức tạp, nổi lên là một số đối tượng 
ở tỉnh Phú Thọ cấu kết với các đối tượng phạm 
tội về ma úy tại các địa bàn trọng điểm về ma 
túy như Sơn La, Hòa Bình, hình thành những 
đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên 
tỉnh. Trung tá Nguyễn Xuân Hòa - Đội trưởng 
Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 
ma túy, Công an tỉnh cho biết: “Các đối tượng 
trong tỉnh trực tiếp đến các địa bàn ngoài tỉnh 

Từ đấu tranh, triệt phá…
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để mua và vận chuyển ma 
túy về Phú Thọ hoặc các đối 
tượng ở các địa bàn trọng 
điểm về ma túy trực tiếp 
vận chuyển ma túy bán cho 
các đối tượng trong tỉnh. Số 
ma túy sau khi xâm nhập 
vào địa bàn tỉnh được các 
đối tượng chia nhỏ bán cho 
người nghiện ma túy”.

Công an tỉnh đã chủ 
động tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền và Ban 
Chỉ đạo phòng, chống ma 
túy từ tỉnh đến cơ sở xây 
dựng, chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả nhiều chủ trương, 
giải pháp phòng, chống ma 
túy. Riêng lực lượng Cảnh 
sát điều tra tội phạm về ma 
túy, Công an tỉnh đã chủ 
động tăng cường nhân lực 
bám nắm cơ sở, nhất là 
các tuyến, địa bàn trọng 
điểm phức tạp về ma túy, 
vừa làm tốt công tác điều 
tra cơ bản, nắm chắc tình 
hình, quản lý chặt chẽ các 
hệ, loại đối tượng, vừa triển 
khai thực hiện có hiệu quả 
nhiều phương án, kế hoạch 
công tác, liên tiếp mở các 
đợt cao điểm đấu tranh, 
trấn áp tội phạm và tệ nạn 
ma túy để đấu tranh, triệt 
xóa các điểm và tụ điểm 
phức tạp về ma túy, bóc gỡ 
những đường dây, ổ nhóm 

tội phạm ma túy lớn. Chỉ 
tính trong 6 tháng đầu năm 
2019, các lực lượng Công 
an tỉnh đã điều tra, làm 
rõ 178 vụ/ 348 đối tượng; 
thu giữ 137,582g heroin, 
5.530,873g ma túy tổng 
hợp; 7,982g cần sa,…

Phương thức thủ đoạn 
hoạt động của tội phạm ma 
túy ngày càng tinh vi, xảo 
quyệt, thường xuyên thay 
đổi, nhất là khâu cất giấu, 
vận chuyển, giao dịch 
cũng như phương thức trao 
đổi, mua bán. Bên cạnh 
đó, tình trạng mua bán 
trái phép ma túy tổng hợp 
có chiều hướng gia tăng. 
Nguyên nhân chủ yếu do 
nhận thức của đối tượng 
nghiện hiện nay cho rằng 
sử dụng ma túy tổng hợp sẽ 
không gây nghiện. Vì vậy, 
để đấu tranh với tội phạm 
ma túy, cần phải tiến hành 
đồng bộ các biện pháp đấu 
tranh với các hành vi phạm 
tội, đồng thời quản lý chặt 
các đối tượng nghiện, nghi 
nghiện. Để làm được điều 
này rất cần sự chung tay 
của các cấp chính quyền 
trong công tác tuyên 
truyền, giáo dục phòng, 
chống ma túy, tiến tới đẩy 
lùi loại tội phạm nguy hiểm 
này ra khỏi cộng đồng.

Toàn tỉnh có khoảng 
trên 1.000 người nghiện 
ma túy đang có mặt tại địa 
phương. Để tăng cường 
các biện pháp phòng 
ngừa, Đề án đổi mới công 
tác cai nghiện ma túy tại 
các cơ sở điều trị nghiện 
ma túy tập trung của tỉnh 
đã được giao cho hai cơ 
sở điều trị nghiện ma túy 
thực hiện. Bên cạnh đó, 
Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội tiếp tục duy trì 
hoạt động của 20 Đội hoạt 
động xã hội tình nguyện tại 
các xã, phường trọng điểm 
về tệ nạn xã hội. Chính 
quyền các địa phương tiếp 
tục có nhiều giải pháp thực 
hiện Đề án “Xây dựng xã, 
phường, thị trấn không có 
tội phạm, tệ nạn ma túy” 
qua đó phục vụ tích cực 
cho công tác phòng chống 
ma túy tại cơ sở.

Công tác quản lý, cai 
nghiện cho người nghiên 
ma túy trên thực tế còn 
rất nhiều khó khăn. Cơ 
sở điều trị nghiện ma túy 
tỉnh với quy mô thực hiện 
tiếp nhận, chữa trị và quản 
lý 800 học viên, với mục 

..đến tăng cường các 
biện pháp phòng ngừa
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tiêu đến năm 2020 nâng 
tỷ lệ số người nghiện ma 
túy được điều trị so với 
số người nghiện có hồ sơ 
quản lý trên toàn tỉnh lên 
90%. Tuy nhiên, vì nhiều 
nguyên nhân khác nhau, 
việc đưa người nghiện 
vào Cơ sở điều trị nghiện 
ma túy vẫn chưa đáp ứng 
được yêu cầu. Trong đó, 
phải kể đến quy trình lập 
hồ sơ, thẩm định hồ sơ và 
quyết định đưa người vào 
cai nghiện bắt buộc quy 
định tại Nghị định số 221/
NĐ-CP ngày 30/12/2013 
của Chính phủ về chế độ 
áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc chưa 
phù hợp với thực tế. Đại 
úy Lã Tiến Đăng - Đội phó 
Đội Cảnh sát điều tra về 
tội phạm ma túy - kinh tế, 
Công an huyện Phù Ninh 
chia sẻ: “Thực tế cho thấy, 
trình tự, thủ tục lập hồ sơ 
cai nghiện bắt buộc hiện 
nay phải qua nhiều cơ 
quan như: Công an xã, 
Phòng Tư pháp, Phòng 
Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Toà án nhân 
dân cấp huyện, nên mất 
rất nhiều thời gian. Vì vậy, 
việc quản lý người nghiện 
trong thời gian chờ Tòa 
án ra quyết định gặp khó 
khăn, nhiều đối tượng bỏ 
trốn khỏi nơi cư trú, chống 
người thi hành công vụ”. 

Công tác cai nghiện tại 
cộng đồng đã được triển 
khai nhưng còn nhiều khó 
khăn. Đội ngũ cán bộ y tế 
cấp xã làm công tác cai 
nghiện tại cộng đồng còn 
thiếu, chưa có kinh nghiệm. 
Công tác cai nghiện tại 
cộng đồng mới chỉ dừng lại 
ở quản lý hồ sơ và tổ chức 
tại một số gia đình người 
nghiện do cán bộ Cơ sở cai 
nghiện ma túy của tỉnh đảm 
nhiệm nên kết quả chưa 
cao. Theo đó, trong 6 tháng 
đầu năm, lực lượng Công 
an đưa thêm vào danh sách 
quản lý 84 người nghiện, 
trong đó 72 người mới; 147 
người nghiện được đưa ra 
khỏi danh sách quản lý, chỉ 
có 29 người tiến bộ còn lại 

là tái phạm và bị bắt, khởi 
tố hoặc bắt buộc đi cai 
nghiện.

Để tăng cường các 
biện pháp phòng ngừa với 
tệ nạn ma túy, các cấp, các 
ngành các địa phương cần 
đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật về phòng, chống 
và kiểm soát ma túy; tiếp 
tục đẩy mạnh xây dựng xã, 
phường, thị trấn không có tệ 
nạn ma túy; duy trì và nhân 
rộng các mô hình điển hình 
về phòng, chống ma túy; 
lồng ghép công tác phòng 
chống ma túy với chương 
trình xây dựng nông thôn 
mới và cuộc vận động toàn 
dân xây dựng đời sống văn 
hóa ở khu dân cư. Các cơ 
quan chức năng cần làm 
tốt cần làm tốt công tác lập 
hồ sơ người nghiện; quan 
tâm công tác giáo dục, dạy 
nghề và thực hiện có hiệu 
quả công tác quản lý sau 
cai tại cộng đồng nhằm 
phòng ngừa tái nghiện./.                                                  

HUY THẮNG
 Báo Phú Thọ   
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Hiện nay, tỉnh Phú 
Thọ có 41 xã nghèo 
và 239 thôn, bản đặc 

biệt khó khăn thuộc diện 
đầu tư theo Chương trình 
135 giai đoạn 2017-2020. 
Số lượng người được trợ giúp 
pháp lý (TGPL) trên địa bàn 
tỉnh khoảng 790.000 người 
(chiếm 52,3% dân số của 
tỉnh) với nhu cầu tìm hiểu 
pháp luật và TGPL ở các 
lĩnh vực pháp luật là rất lớn. 

Sau khi Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết 
định số 32/2016/QĐ-TTg 
ngày 08/8/2016 phê duyệt 
chính sách TGPL cho 
người nghèo, đồng bào dân 
tộc thiểu số tại các huyện 
nghèo, xã nghèo, thôn bản 
đặc biệt khó khăn giai đoạn 
2016-2020 và hỗ trợ vụ việc 
tham gia tố tụng có tính chất 
phức tạp hoặc điển hình, 
tỉnh Phú Thọ đã ban hành 
Kế hoạch số 5976/QĐ-

UBND ngày 26/12/2016 
về việc triển khai công tác 
TGPL cho người nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số 
tại các xã nghèo, thôn, bản 
đặc biệt khó khăn và hỗ trợ 
vụ việc tham gia tố tụng có 
tính chất phức tạp và điển 
hình giai đoạn 2016-2020 
trên địa bàn tỉnh. Hàng 

năm, Trung tâm TGPL  Nhà 
nước tỉnh Phú Thọ đã tích 
cực tham gia tố tụng để bào 
chữa/bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp cho người bị bắt, 
người bị tạm giữ, bị can, bị 
cáo, đương sự là người được 
TGPL có yêu cầu trong vụ 
án hình sự, dân sự và hành 
chính. Từ tháng 8/2016 đến 
hết ngày 31/5/2019, tổng số 
vụ việc tham gia tố tụng là 
906 vụ, việc, trong đó 479 
vụ, việc là phức tạp, điển 
hình (chiếm 53% tổng số vụ, 
việc). Thông qua hoạt động 
tham gia tố tụng nhiều người 
được TGPL đã được bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của mình. Trung 
tâm TGPL Nhà nước tỉnh Phú 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 
tỉnh Phú Thọ triển khai có hiệu quả 
chính sách trợ giúp pháp lý theo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Một buổi truyền thông về TGPL tại xã Kim Thượng, huyện Tân 
Sơn do Trung tâm TGPL Nhà nước thực hiện tháng 4/2019.
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Thọ đã phối hợp với Phòng 
Tư pháp các huyện trên địa 
bàn tỉnh tổ chức 147 hội nghị 
truyền thông về TGPL kết 
hợp với tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật tại 
địa bàn các xã đặc biệt khó 
khăn, xã có thôn, bản đặc 
biệt khó khăn với trên 7.000 
lượt người tham dự; tiếp 
nhận và trả lời hàng trăm ý 
kiến của người dân về những 
vướng mắc pháp luật; cấp 
phát miễn phí trên 35.000 tờ 
gấp pháp luật có nội dung 
liên quan trực tiếp đến quyền 
và lợi ích hợp pháp của người 
dân. Đồng thời, phối hợp 
với Phòng Tư pháp huyện 
Thanh Sơn, huyện Tân Sơn 
tổ chức 09 hội nghị tuyên 
truyền về Luật Trợ giúp 
pháp lý năm 2017; lắp đặt 
577 Bảng thông tin, 59 hộp 
tin về TGPL, cấp phát trên 
67.300 tờ gấp tuyên truyền 
pháp luật và trên 8.000 mẫu 
đơn yêu cầu TGPL và hệ 
thống các loại sổ sách, biểu 
mẫu cho các cơ quan tiến 
hành tố tụng quân sự quân 
khu II, khu vực, cơ quan tiến 
hành tố tụng cấp tỉnh, cấp 
huyện. Đến nay, 100% các 
cơ quan tiến hành tố tụng, 
trụ sở UBND các xã nghèo, 
nhà văn hóa các thôn, bản 
đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh được lắp đặt Bảng 
thông tin, hộp tin về TGPL 
miễn phí.

Bên cạnh đó, Trung 
tâm TGPL Nhà nước tỉnh 
Phú Thọ phối hợp với Đài 
Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh xây dựng 03 phóng 
sự chuyên đề về công tác 
TGPL; phối hợp với Phòng 
Tư pháp, Đài Truyền thanh 
huyện Tân Sơn xây dựng, 
phát chuyên trang, chuyên 
mục về TGPL bằng tiếng 
Việt, tiếng dân tộc Mường 
trên sóng Đài Truyền 
thanh huyện và Đài Truyền 
thanh 17/17 xã trên địa bàn 
huyện; phát chuyên trang, 
chuyên mục về TGPL bằng 
tiếng Việt tại Trạm phát 
thanh 35 xã đặc biệt khó 
khăn và 186 thôn, bản đặc 
biệt khó khăn ở 63 xã trên 
địa bàn các huyện. Phối 
hợp với Viễn thông Phú Thọ 
thiết lập “Đường dây nóng” 
về TGPL và thực hiện thông 
báo công khai số điện thoại 
“Đường dây nóng” trên các 
phương tiện thông tin đại 
chúng, đến nay “Đường dây 
nóng” được duy trì tốt với 
tổng số 59 lượt người được 
tư vấn pháp luật và hướng 
dẫn trình tự, thủ tục thực 
hiện TGPL.

Năm 2018, Sở Tư pháp 
đã tổ chức Hội nghị tập 
huấn chuyên sâu về Luật 
Trợ giúp pháp lý và các văn 
bản hướng dẫn thi hành với 
trên 200 người tham dự là 
các Trợ giúp viên pháp lý, 
các cán bộ thuộc các cơ 
quan tiến hành tố tụng cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp quân 
khu. Hội nghị đã góp phần 
đưa chính sách TGPL mới 
lan tỏa rộng khắp ở các cấp, 
các ngành từ cấp tỉnh đến 
cơ sở, nâng cao hiểu biết 
và tăng cường trách nhiệm 
phối hợp giữa hệ thống tổ 
chức thực hiện TGPL với 
các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong tỉnh.

Trong thời gian tới, tập 
thể Trung tâm TGPL Nhà 
nước tỉnh Phú Thọ tiếp tục 
làm tốt công tác phối hợp 
truyền thông về TGPL ở cơ 
sở để người nghèo, đồng bào 
dân tộc thiểu số và các đối 
tượng chính sách sinh sống 
ở vùng sâu, vùng xa, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn được kịp 
thời tiếp cận và thụ hưởng 
chính sách TGPL miễn phí 
nâng cao nhận thức pháp 
luật cho người dân./.  

ĐOÀN HỮU VĂN
Trung tâm TGPL Nhà nước
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Triển khai Kế hoạch 
hành động của 
UBND tỉnh thực hiện 

Nghị quyết số 10/NQ-CP 
ngày 03/02/2018 của Chính 
phủ về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả. Giám đốc Sở Tư pháp 
đã chỉ đạo xây dựng Đề án 
sắp xếp kiện toàn tổ chức 
bộ máy và ban hành Quyết 
định số 133/QĐ-STP ngày 
18/10/2018 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của phòng thuộc, đơn vị trực 
thuộc Sở. Theo đó, Sở Tư 
pháp có 05 phòng chuyên 
môn gồm: Văn phòng, 
Thanh tra Sở, Phòng Văn 
bản QPPL, Phòng Phổ 
biến và Theo dõi thi hành 
pháp luật, Phòng Bổ trợ 
và Hành chính tư pháp. 04 
đơn vị sự nghiệp là Phòng 
Công chứng số 1, Phòng 
Công chứng số 2, Trung 
tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

Nhà nước tỉnh Phú Thọ. Sở 
được giao 34 biên chế quản 
lý nhà nước, 41 biên chế 
đơn vị sự nghiệp. Sau thời 
gian sắp xếp, kiện toàn tổ 
chức bộ máy, nhìn chung, 
đội ngũ cán bộ công chức 
tại các phòng hoạt động 
ổn định đáp ứng tốt yêu 
cầu nhiệm vụ được giao. 
Thực hiện đẩy mạnh cải 
cách hành chính, trong đó 
trọng tâm là cải cách thủ 
tục hành chính theo hướng 
dân chủ, công khai, minh 
bạch. 100% thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Tư pháp 
được niêm yết công khai 
tại Trung tâm Dịch vụ hành 
chính công thuộc UBND 
tỉnh, trên Trang thông tin 
điện tử của Sở Tư pháp và 
Cổng thông tin điện tử của 
tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi 
cho tổ chức, cá nhân tiếp 
cận, tìm hiểu và thực hiện 
thủ tục hành chính. Đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong chỉ đạo, điều 

hành; thực hiện hoàn toàn 
cập nhật, khai thác văn 
bản trên hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành; chữ 
ký số; các phần mềm kế 
toán, một cửa. Thực hiện 
tự đánh giá chấm điểm cải 
cách hành chính, xây dựng, 
áp dụng duy trì và cải tiến 
hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

Để hoàn thành xuất sắc 
các nhiệm vụ được giao, Sở 
Tư pháp đã tích cực thực 
hiện các biện pháp nhằm 
nâng cao chất lượng, năng 
lực công chức, viên chức, 
trong đó chú trọng công tác 
đào tạo, bồi dưỡng. Giám 
đốc Sở đã cử nhiều lượt 
công chức tham gia các 
lớp đào tạo, bồi dưỡng về 
chuyên môn, nghiệp vụ cụ 
thể: Lớp bồi dưỡng quản 
lý nhà nước ngạch chuyên 
viên; quản lý nhà nước 
ngạch chuyên viên chính; 
kỹ năng lãnh đạo quản lý 
cấp phòng. Đội ngũ công 
chức thuộc Sở Tư pháp đều 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ 
VỀ ĐỔI MỚI, SẮP XẾP LẠI TỔ CHỨC, BỘ MÁY TẠI 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ THỌ
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được đào tạo cơ bản, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Thực hiện Nghị quyết 
số 10/NQ-CP sau gần 01 
năm đi vào hoạt động, hệ 
thống cơ cấu tổ chức bộ 
máy sau khi sắp xếp hoạt 
động ổn định, đáp ứng yêu 
cầu công việc, bộ máy tinh 
gọn, các phòng đã phát 
huy trách nhiệm vai trò 
trong việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, cán bộ, 
công chức được quan tâm 
bố trí phù hợp với sở trường 
và năng lực chuyên môn. 
Tuy nhiên, do các nhóm 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Sở Tư pháp là khá rộng 
(26 nhóm) trong khi số 
lượng công chức của các 
phòng chuyên môn không 

nhiều, hiện nay, các phòng 
chuyên môn đều quá tải về 
khối lượng công việc, chưa 
thể đáp ứng tốt lượng công 
việc của tất cả các lĩnh vực. 
Việc luân chuyển các vị trí 
lãnh đạo quản lý của các 
đơn vị sự nghiệp gặp khó 
khăn do quy định việc bổ 
nhiệm các vị trí này phải 
đảm bảo điều kiện về chức 
danh nghề nghiệp; việc 
tinh giản biên chế trong 
thời gian tới chủ yếu trên 
cơ sở các công chức đủ 
tuổi nghỉ hưu theo chế độ 
bảo hiểm xã hội.

Sở Tư pháp tiếp tục đề 
ra phương hướng thực hiện 
Nghị quyết số 10/NQ-CP 
trong thời gian tới, cụ thể: 
Tích cực đổi mới trong công 

tác tổ chức, nhân sự, trong 
đó gắn đổi mới bộ máy tổ 
chức với đổi mới phương 
thức lãnh đạo. Tiếp tục rà 
soát nhằm sắp xếp, phân 
công công chức phù hợp 
với trình độ chuyên môn, 
năng lực sở trường nhằm 
phát huy khả năng cá nhân 
cũng như đảm bảo hiệu 
quả, chất lượng công tác. 
Tiếp tục thực hiện tinh giản 
biên chế theo mục tiêu đặt 
ra của Nghị quyết số 10/
NQ-CP, trong đó chú trọng 
đến việc đánh giá kết quả 
thực hiện nhiệm vụ của 
công chức, viên chức để 
làm căn cứ thực hiện tinh 
giản biên chế./.

  VƯƠNG HUẾ
  Văn phòng Sở

Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và Hội đồng khen thưởng -                                                                        
kỷ luật của Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ                                                  

2019-2021 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Ngọc Bích)

Sáng ngày 16/3/2019, 
Hội Công chứng viên tỉnh 
Phú Thọ đã tổ chức thành 
công Đại hội lần thứ I, 
nhiệm kỳ 2019 - 2021. Đại 
hội đã tiến hành bầu Ban 
Chấp hành gồm 03 đồng 
chí (01 Chủ tịch Hội, 02 
Phó Chủ tịch Hội); Ban 
Kiểm tra và Hội đồng khen 
thưởng - kỷ luật của Hội./.
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Ngày 18/4/2019 Thủ 
tướng Chính phủ 
ban hành Quyết 

định số 428/QĐ-TTg phê 
duyệt Đề án “Nâng cao 
năng lực đội ngũ hòa giải 
viên ở cơ sở giai đoạn 
2019-2022” nhằm nâng 
cao năng lực cho đội ngũ 
hòa giải viên ở cơ sở để 
giải quyết kịp thời, hiệu 
quả các mâu thuẫn, tranh 
chấp, vi phạm pháp luật 
thuộc phạm vi hòa giải ở 
cơ sở, đáp ứng yêu cầu 
của nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới; giảm thiểu số vụ 
việc phải đưa ra Tòa án và 
các cơ quan nhà nước giải 
quyết; tiết kiệm thời gian, 
chi phí của xã hội và của 
Nhà nước.

Đề án đề ra 06 nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể 
như sau:

1. Xây dựng Bộ tài liệu 
bồi dưỡng nghiệp vụ hòa 
giải ở cơ sở cho đội ngũ 
hòa giải viên ở cơ sở và 
đội ngũ tập huấn viên

Từ năm 2019-2022, 
Bộ Tư pháp chủ trì phối 
hợp với các cơ quan có 
liên quan ở Trung ương: 
Biên soạn, biên dịch, phát 
hành Bộ tài liệu bồi dưỡng 
nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 
cho đội ngũ hòa giải viên ở 
cơ sở; các tài liệu dành cho 
đội ngũ tập huấn viên; các 
tài liệu hỗ trợ, tham khảo 
dành cho hòa giải viên ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Xây dựng đội ngũ 
tập huấn viên có đủ khả 
năng, kiến thức, phương 
pháp để hướng dẫn, tổ 
chức bồi dưỡng nghiệp 
vụ, kỹ năng hòa giải cho 
hòa giải viên ở cơ sở

Trong năm 2019, 
UBND cấp tỉnh phối hợp 
với các cơ quan liên quan 
xây dựng đội ngũ tập huấn 
viên cấp tỉnh (từ 03 - 05 
người/01tỉnh); UBND cấp 
huyện xây dựng đội ngũ 
tập huấn viên cấp huyện 
(từ 04 - 08 người/01 huyện) 

từ nguồn cán bộ, công chức 
được giao nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về hòa giải ở cơ 
sở của Sở Tư pháp, Phòng 
Tư pháp; cán bộ, công 
chức thuộc tổ chức chính 
trị - xã hội tham gia công 
tác hòa giải ở cơ sở; báo 
cáo viên pháp luật và các 
cá nhân khác đáp ứng tiêu 
chuẩn làm hòa giải viên ở 
cơ sở theo quy định của 
pháp luật.

Từ năm 2019 - 2022, 
Bộ Tư pháp chủ trì phối 
hợp với các cơ quan có 
liên quan ở Trung ương và 
UBND cấp tỉnh tập huấn 
cho đội ngũ tập huấn viên 
cấp tỉnh bằng hình thức 
phù hợp (tập huấn trực tiếp 
hoặc trực tuyến, vận dụng 
các phương pháp giảng 
dạy tiên tiến kết hợp sử 
dụng các công cụ, phương 
tiện dạy học hiện đại) về 
phương pháp bồi dưỡng, 
hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ 
năng hòa giải ở cơ sở để 
đội ngũ này hướng dẫn, 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN                                   
“NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ 

GIAI ĐOẠN 2019 - 2022” 
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bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
đội ngũ tập huấn viên cấp 
huyện.

3. Thực hiện chỉ đạo 
điểm từ năm 2019 đến 
năm 2022

Bộ Tư pháp phối hợp 
với các địa phương lựa 
chọn, thực hiện điểm 24 
đơn vị cấp xã thuộc 08 tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung 
ương đại diện các vùng 
miền cả nước (ưu tiên địa 
bàn có tỷ lệ hòa giải thành 
thấp hoặc địa bàn có nhiều 
vướng mắc trong triển khai 
Luật Hòa giải ở cơ sở). 

UBND cấp tỉnh căn cứ 
vào tình hình thực tế và 
đặc thù của địa phương, 
chủ động lựa chọn một số 
đơn vị cấp xã để thực hiện 
chỉ đạo điểm, ưu tiên tập 
trung lựa chọn các xã chưa 
đạt tiêu chí về hòa giải ở cơ 
sở. Các hoạt động chỉ đạo 
điểm tại địa phương gồm: 
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp 
vụ (tổ chức các lớp tập 
huấn, cấp phát tài liệu; tổ 
chức các diễn đàn giao lưu, 
trao đổi kinh nghiệm,...) 
cho hòa giải viên của đơn 
vị cấp xã thực hiện chỉ đạo 
điểm; hỗ trợ nguồn lực thực 
hiện hòa giải các vụ việc 
phức tạp, tranh chấp giá 

trị tài sản lớn, tranh chấp 
đất đai và các trường hợp 
vi phạm pháp luật nhưng 
được miễn trách nhiệm 
hình sự do người bị hại tự 
nguyện hòa giải theo quy 
định của Bộ luật Hình sự 
và Bộ luật Tố tụng Hình 
sự năm 2015; hỗ trợ, huy 
động nguồn lực xã hội 
nhằm nâng cao năng lực 
đội ngũ hòa giải viên; các 
hoạt động khác phù hợp 
với điều kiện cụ thể của địa 
phương; định kỳ hàng năm 
thực hiện đánh giá hiệu 
quả công tác chỉ đạo điểm; 
biểu dương, khen thưởng 
kịp thời đối với tổ hòa giải, 
hòa giải viên, cá nhân, tổ 
chức có đóng góp tích cực, 
hiệu quả trong công tác 
hòa giải ở cơ sở.

4. Xây dựng đội ngũ 
hòa giải viên có đủ tiêu 
chuẩn, năng lực đáp ứng 
yêu cầu của công tác hòa 
giải ở cơ sở

Trong năm 2019 và các 
năm tiếp theo,  UBND cấp 
xã chủ trì phối hợp với Ủy 
ban MTTQ Việt Nam, các 
tổ chức chính trị - xã hội 
cấp xã, Tòa án nhân dân 
cấp huyện: Rà soát, đánh 
giá, tiến hành bổ sung, thay 
thế hòa giải viên đối với 
những tổ hòa giải còn thiếu 

hòa giải viên hoặc có hòa 
giải viên hoạt động mang 
tính hình thức, hiệu quả 
chưa cao; bảo đảm các tổ 
hòa giải đủ số lượng, thành 
phần, tiêu chuẩn đáp ứng 
nhu cầu của công tác hòa 
giải ở cơ sở; tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, 
kỹ năng hòa giải cho hòa 
giải viên ở cơ sở.

5. Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong việc 
nâng cao năng lực đội 
ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Từ năm 2020 và các 
năm tiếp theo, Bộ Tư pháp, 
Sở Tư pháp các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương 
chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan báo chí trung ương, 
địa phương: Số hóa và đăng 
tải các tài liệu tập huấn, bồi 
dưỡng, các ấn phẩm khác 
về hòa giải ở cơ sở trên cơ 
sở dữ liệu về phổ biến, giáo 
dục pháp luật, trên mạng 
xã hội facebook, youtube, 
trang fanpage và các mạng 
xã hội khác..., các phương 
tiện phát thanh, truyền 
hình, hệ thống thông tin cơ 
sở.

Năm 2019 - 2020, Bộ 
Tư pháp chủ trì, phối hợp 
với Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam, UBND 
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cấp tỉnh: Đăng tải Bộ tài 
liệu bồi dưỡng nghiệp vụ 
hòa giải ở cơ sở cho đội 
ngũ hòa giải viên ở cơ sở 
trên Cổng thông tin điện tử 
của các bộ, cơ quan: Bộ Tư 
pháp, Ủy ban trung ương 
MTTQ Việt Nam, UBND 
cấp tỉnh và cơ sở dữ liệu 
về phổ biến, giáo dục pháp 
luật có liên quan.

Việc tiếp nhận, xử lý 
thông tin hai chiều, hướng 
dẫn giải quyết kịp thời các 
vướng mắc phát sinh trong 
quá trình thực hiện hòa giải 
ở cơ sở, nhất là hòa giải 
các vụ việc khó, phức tạp, 
do Bộ Tư pháp, UBND các 
cấp chủ trì phối hợp với  Ủy 
ban MTTQ Việt Nam các 
cấp thực hiện từ năm 2021 
-2022 và các năm tiếp theo.

6. Các nhiệm vụ, giải 
pháp khác

Hằng năm, Bộ Tư pháp, 
UBND các cấp chủ trì, phối 
hợp với Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp và các tổ chức 
và cá nhân có liên quan: Tổ 
chức hội nghị (diễn đàn) 

giao lưu, đối thoại, chia sẻ 
kinh nghiệm về thực hiện 
công tác hòa giải ở cơ sở, 
trao đổi, đề xuất cơ quan có 
thẩm quyền tháo gỡ những 
vướng mắc, bất cập, vấn đề 
mới phát sinh trong công 
tác hòa giải ở cơ sở.

Bộ Tư pháp chủ trì, 
phối hợp với các cá nhân 
và tổ chức có liên quan 
thực hiện việc hợp tác quốc 
tế về hòa giải ở cơ sở từ 
năm 2019-2022: Tập trung 
nghiên cứu các chuyên đề, 
các mô hình về hòa giải ở 
cơ sở, hòa giải trong cộng 
đồng của các quốc gia trên 
thế giới; phối hợp với các 
tổ chức quốc tế hỗ trợ kỹ 
thuật để tổ chức các hoạt 
động tập huấn nâng cao 
năng lực đội ngũ hòa giải 
viên ở cơ sở,...

Bộ Tư pháp phối hợp 
với Ủy ban MTTQ Việt 
Nam các cấp: Huy động 
nguồn lực từ các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân hỗ 
trợ kinh phí, cơ sở vật chất, 
phương tiện cho công tác 
hòa giải ở cơ sở theo tinh 
thần nâng cao trách nhiệm 

xã hội của tổ chức, doanh 
nghiệp; khuyến khích Hội 
Luật gia Việt Nam, Liên 
đoàn Luật sư Việt Nam, 
các trung tâm tư vấn pháp 
luật, tổ chức hành nghề 
luật sư hỗ trợ tài liệu, tư 
vấn, tổ chức bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật cho tổ 
hòa giải, hòa giải viên ở cơ 
sở; vận động và tạo điều 
kiện cho thành viên của tổ 
chức mình tham gia làm 
hòa giải viên ở cơ sở.

Việc kiểm tra Đề án 
được thực hiện hằng năm; 
việc tổng kết thực hiện 
Đề án tiến hành kế hoạch 
năm 2022 do Bộ Tư pháp, 
UBND các cấp chủ trì, phối 
hợp với Ủy ban MTTQ Việt 
Nam và các tổ chức có liên 
quan nhằm tôn vinh, biểu 
dương, khen thưởng những 
hòa giải viên, tổ hòa giải ở 
cơ sở điển hình xuất sắc, tổ 
chức, cá nhân có đóng góp 
tích cực trong công tác hòa 
giải ở cơ sở./.

VÂN ANH
Phòng Phổ biến và Theo dõi 

thi hành pháp luật
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Trong những năm gần đây, Cẩm Khê 
là một trong số những huyện có 
nhiều cố gắng triển khai xây dựng xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 
với những biện pháp thiết thực và hiệu quả. 

Xã Hiền Đa - một xã nông thôn mới 
của huyện Cẩm Khê và cũng là xã điển 
hình trong việc xây dựng tiêu chí chuẩn 

Cẩm Khê

tiếp cận pháp luật. Với trang thiết bị hiện 
đại, kết nối Internet, các thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực hộ tịch đã trở nên đơn 
giản hơn trước rất nhiều. Người dân nơi 
đây có thể tiếp cận các thủ tục hành chính 
một cách công khai, minh bạch và thuận 
lợi. Chị Khương Thị Yến, công dân khu 
Hiền Đa, xã Hiền Đa, Cẩm Khê phấn khởi 

Người dân tham gia buổi đọc sách định kỳ tại Nhà Văn hóa Khu 3 - xã Sai Nga.

XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN 
TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
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chia sẻ: “Hôm nay tôi đến 
làm thủ tục khai sinh, so 
với trước thuận tiện, nhanh 
chóng hơn lại được cán bộ 
Tư pháp xã hướng dẫn rất 
tận tình...”. 

Không chỉ hiện đại 
trong cải cách thủ tục 
hành chính, hiện Hiền Đa 
cũng là một trong những 
xã thực hiện có hiệu quả 
mô hình tổ hòa giải ở cơ sở 
làm tốt việc tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật, nâng cao nhận thức 
cho người dân. Tại các khu 
dân cư, những buổi lồng 
ghép tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, cũng đã 
được thực hiện hiệu quả. 
Ông Nguyễn Anh Tuấn, 
Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 
Hiền Đa, xã Hiền Đa cho 
biết: “Tại hội nghị khu dân 
cư, sinh hoạt chi bộ định 
kỳ hàng tháng chúng tôi 
luôn làm tốt công tác lồng 
ghép tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật. Do vậy, 
qua quá trình tôi làm 2-3 
năm nay không có khiếu 
kiện vượt cấp, những gia 
đình có vướng mắc chúng 
tôi đều tiến hành hòa giải 
để không có những tranh 
chấp lớn xảy ra”. Theo bà 

Phạm Thị Hoa, công chức 
Tư pháp - Hộ tịch xã Hiền 
Đa thì từ việc nắm bắt được 
những vấn đề mà người 
dân quan tâm, các tuyên 
truyền viên pháp luật của 
xã đã tích cực tuyên truyền 
giúp người dân hiểu được 
những vấn đề về: vệ sinh 
môi trường, xây dựng nông 
thôn mới, làm kinh tế,... do 
đó, ngày càng xuất hiện 
những mô hình hiệu quả 
và thiết thực tại các khu 
dân cư,...

Việc phổ biến, giáo 
dục pháp luật đến tận khu, 
thôn, xóm không chỉ nâng 
cao nhận thức pháp luật 
cho từng người dân, mà 
đây cũng là cơ sở để người 
dân giám sát giúp bộ máy 
hành chính cấp xã hoạt 
động hiệu quả hơn. Người 
dân hiểu biết về pháp luật, 
chấp hành nghiêm chỉnh 
những quy định của pháp 
luật cũng là một trong 
những cơ sở để xã Hiền Đa 
đạt chuẩn nông thôn mới. 
Ông Đỗ Ngọc Lâm, Chủ 
tịch UBND xã Hiền Đa ghi 
nhận: “Là xã đầu tiên của 
huyện về đích nông thôn 
mới, việc xây dựng tiêu chí 
chuẩn tiếp cận pháp luật 

có ý nghĩa với địa phương. 
Xã ban hành các kế hoạch 
triển khai xây dựng các 
tiêu chí đến các khu dân 
cư, xây dựng các bản tin 
tuyên truyền, lồng ghép 
và khai thác tủ sách pháp 
luật để nhân dân tìm hiểu, 
từ đó hạn chế các vụ việc 
khiếu nại phát sinh ngay từ 
cơ sở. Các năm gần đây, 
các vụ việc vi phạm pháp 
luật năm sau giảm hơn 
năm trước, những mâu 
thuẫn trong cộng đồng dân 
cư giảm nhiều, góp phần 
mang lại ổn định an ninh 
trật tự tại địa phương”.

Không chỉ riêng ở xã 
Hiền Đa, tại xã Sai Nga, 
việc khai thác các tủ sách 
pháp luật đang mang lại 
những hiệu quả thiết thực. 
Với người dân khu 3, xã 
Sai Nga, việc tập trung 
tại nhà văn hóa khu để 
đọc sách đã trở thành nếp 
quen thuộc. Tủ sách pháp 
luật của khu ngoài các đầu 
sách được tỉnh, huyện, xã 
cấp, phần nhiều do người 
dân đóng góp. Vì thế đầu 
sách cũng phong phú và 
đa dạng hơn. Ông Trần 
Ngọc Sơn, Bí thư chi bộ - 
Trưởng khu 3, xã Sai Nga 
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cho hay: “Trong tủ sách 
có rất nhiều đầu sách, duy 
trì tuần 2 buổi cho bà con 
đến đọc, người thì tìm hiểu 
pháp luật, người thì tìm hiểu 
về trồng trọt, chăn nuôi,...
trong năm 2017-2018 
trong khu phải giải phóng 
mặt bằng làm đường cao 
tốc, việc bồi thường, giải 
phóng mặt bằng thuận lợi, 
không có tình trạng khiếu 
kiện trong khu dân cư”.

Việc xây dựng chuẩn 
tiếp cận pháp luật, hướng 
dẫn người dân sống và 
làm việc theo Hiến pháp 
và pháp luật đã giúp người 
dân xã Sai Nga nâng cao 
nhận thức pháp luật và 
thay đổi trong cách nghĩ, 
cách làm. Nhiều mô hình 
sản xuất không chỉ đáp 
ứng nhu cầu tiêu thụ trong 
nước, mà còn đáp ứng thị 
trường nước ngoài và đã 
trở thành những mô hình 
kinh tế điểm của xã. Anh 
Đinh Quốc Huy một trong 
những hộ làm kinh tế giỏi 
của xã Sai Nga phấn khởi 
cho biết: “Cơ sở sản xuất 

hương đen xuất khẩu Ấn 
Độ, lúc đầu quy mô nhỏ 
do việc tìm hiểu chính 
sách chưa quen, sau đó 
được sự hỗ trợ từ chính 
sách pháp luật, cơ sở đã 
dần phát triển và hoạt 
động tốt, các chính sách 
về pháp luật trong nước 
hiện nay có nhiều thuận 
lợi đã thúc đẩy việc xuất 
khẩu sản phẩm ra nước 
ngoài của chúng tôi ngày 
một mở rộng quy mô”. 
Ông Nguyễn Đức Trường, 
Phó Chủ tịch UBND xã 
Sai Nga cho biết: “Chúng 
tôi dùng nhiều kênh thông 
tin, tuyên truyền để người 
dân hiểu về cấp phép kinh 
doanh trong trồng trọt, 
chăn nuôi, trong sản xuất 
vì Sai Nga đang hình thành 
những làng nghề sản xuất 
tiểu thủ công nghiệp tiềm 
năng”.

Hết năm 2018, toàn 
huyện Cẩm Khê đã có 
28/31 xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật và ngày 
càng nhiều xã đạt tiêu chí 
nông thôn mới. Kết quả 

này ghi nhận những nỗ lực 
trong triển khai thực hiện 
Quyết định 316/QĐ-UBND 
của huyện Cẩm Khê về 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật. Tuy còn 
những khó khăn nhất định, 
song với những nỗ lực 
của cấp ủy, chính quyền 
và người dân ở cơ sở, 
năm 2019 Cẩm Khê phấn 
đấu 100% xã, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật. 
Ông Phan Ngọc Thắng 
trưởng phòng Tư pháp 
huyện Cẩm Khê khẳng 
định: “Phòng Tư pháp tiếp 
tục nâng cao vai trò tham 
mưu cho UBND huyện 
để đẩy mạnh việc tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật; tăng cường tập 
huấn cho đội ngũ cán bộ 
Tư pháp - Hộ tịch để việc 
triển khai thực hiện tiêu chí 
chuẩn tiếp cận pháp luật 
của các xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện ngày càng 
hiệu quả”./. 

 THU PHƯƠNG
 Đài Phát thanh và Truyền 

hình Phú Thọ
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Công tác hòa giải ở 
cơ sở có vai trò và ý nghĩa 
quan trọng trong đời sống 

xã hội, nhằm ngăn chặn kịp 
thời các hành vi vi phạm 

pháp luật, giảm bớt các vụ, 
việc phải chuyển đến Tòa 

án hoặc cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền giải quyết, 

góp phần bảo đảm ổn định, 
trật tự, an toàn xã hội, nâng 

cao ý thức pháp luật của 

người dân. 

Hàng năm, UBND 
huyện Lâm Thao 
đã ban hành các 

văn bản chỉ đạo các xã, thị 
trấn phối hợp với UBMT Tổ 
quốc cùng cấp thực hiện 
công tác rà soát, củng cố, 
kiện toàn các tổ hòa giải 
trên địa bàn. Toàn huyện 
hiện có 200 tổ hòa giải/199 
khu dân cư với 1.327 hòa 
giải viên, trong đó có 43 
hòa giải viên có trình độ 
chuyên môn Luật, 100% 

Một buổi tuyên truyền pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại trụ sở 
UBND huyện Lâm Thao được tổ chức vào tháng 3/2019.

bà Nguyễn Thị Thân và hộ 
ông Nguyễn Văn Vận (Khu 
15, xã Sơn Vi). Sau khi tổ 
hòa giải ở khu dân cư tiến 
hành hòa giải nhưng không 
thành, Hội đồng hòa giải xã 
đã vào cuộc, giải thích để 
các hộ dân hiểu. Anh Bùi 
Xuân Tĩnh - Công chức Tư 
pháp - Hộ tịch xã cho biết: 
“Trong quá trình hòa giải, 
ngoài việc sử dụng kiến 
thức pháp luật để giải thích 
cho người dân, thành viên 

Lâm Thao:
 Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở

hòa giải viên được bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp 
vụ. Công tác hòa giải được 
thực hiện phù hợp với tình 
hình, đặc điểm từng địa 
phương và phong tục tập 
quán, tín ngưỡng của Nhân 
dân. Các tổ hòa giải đã tích 
cực tham gia hòa giải các 
mâu thuẫn, xích mích, tranh 
chấp trong cộng đồng dân 
cư. Điển hình như vụ tranh 
chấp đất đai giữa hộ ông 
Nguyễn Xuân Tơ với hộ 
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các tổ hòa giải ở khu còn 
vận dụng các phong tục 
tập quán, tình làng nghĩa 
xóm để tuyên truyền, giải 
thích, giúp các hộ dân hiểu 
ra vấn đề, từ đó “hóa giải” 
các mâu thuẫn, biến sự 
việc to thành nhỏ, từ nhỏ 
thành không”.

Công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật, giúp người dân nhận 
thức, nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật góp phần 
quan trọng trong việc hòa 
giải những mâu thuẫn, 
tranh chấp trong các khu 
dân cư. Nhận thức được 
tầm quan trọng đó, UBND 
huyện đã chỉ đạo Phòng 
Tư pháp - cơ quan thường 
trực Hội đồng PBGDPL 
trên địa bàn huyện; UBND 
các xã, thị trấn đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền. Nội 
dung tuyên truyền chủ yếu 
là các văn bản pháp luật 
mới có hiệu lực, những quy 
định liên quan đến quyền, 
lợi ích và nghĩa vụ của công 
dân như: Bộ luật Hình sự, 
Bộ luật Dân sự, Luật Thi 
hành án dân sự, Luật Hòa 
giải ở cơ sở, Luật Tiếp công 
dân, Luật Lao động, Luật 
Khiếu nại, Luật Tố cáo, 
Luật Phòng, chống tham 

nhũng, Luật Giao thông 
đường bộ, Luật Xử lý vi 
phạm hành chính, Luật Đất 
đai, Luật Hôn nhân và gia 
đình, Luật Phòng, chống 
bạo lực gia đình,... Ngoài 
nội dung tuyên truyền triển 
khai các Luật, các cơ quan, 
đơn vị triển khai các văn 
bản của Trung ương, của 
tỉnh, huyện về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, an ninh, 
quốc phòng, phát triển sản 
xuất nông nghiệp, công 
nghiệp, kinh tế hộ gia đình, 
trang trại và tổ chức vận 
động xây dựng nông thôn 
mới và triển khai tuyên 
truyền các chủ trương 
chính sách thu hồi đất, 
bồi thường giải phóng mặt 
bằng, tái định cư,... 6 tháng 
đầu năm, Lâm Thao đã tổ 
chức được hơn 60 hội nghị, 
trong đó có 01 hội nghị tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức, 
nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 
cho đội ngũ hòa giải viên. 
Toàn huyện đã tiếp nhận 
hòa giải 89 vụ, việc, trong 
đó hòa giải thành 73 vụ, 
việc, chiếm tỷ lệ 82%; 02 
vụ, việc đang tiếp tục hòa 
giải. Thực tiễn tổ chức và 
hoạt động hòa giải trên địa 
bàn huyện Lâm Thao cho 

thấy, mô hình tổ hòa giải ở 
cơ sở phù hợp với yêu cầu 
thực tiễn đặt ra và mang 
lại hiệu quả, duy trì sự ổn 
định của các mối quan hệ, 
tăng cường tình đoàn kết 
trong cộng đồng dân cư, 
giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn.

Để tiếp tục nâng cao 
hiệu quả công tác hòa 
giải ở cơ sở, UBND huyện 
đề ra các nhiệm vụ cần 
thực hiện, đó là: Tiếp tục 
tăng cường công tác tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật 
cho nhân dân; phát huy vai 
trò, tinh thần, trách nhiệm 
của các ngành chức năng, 
các hòa giải viên trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ; 
phối hợp với Sở Tư pháp tổ 
chức các lớp tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật, 
nghiệp vụ hòa giải cho các 
hòa giải viên ở cơ sở,... 
Góp phần nâng cao vai trò, 
tầm quan trọng của công 
tác hòa giải ở cơ sở đối với 
việc giữ gìn an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội ở 
địa phương./.

NGUYỄN VĂN OANH 
Phòng Tư pháp huyện Lâm Thao
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Chiều muộn nhưng nắng mùa hè vẫn còn gay gắt. 
Đã hết giờ làm việc theo quy định nhưng tại trụ 
sở UBND xã Ngọc Đồng vẫn còn khá đông người 

dân đến làm việc. Lau vội những giọt mồ hôi trên trán, 
ông Nguyễn Đức Thường tươi cười lần lượt giải quyết thủ 
tục cho từng người. Đối với những trường hợp thiếu giấy tờ 
hoặc hồ sơ có sai sót ông lại kiên nhẫn hướng dẫn cụ thể 
để họ bổ sung, hoàn thiện.

Sinh năm 1967, qua 23 năm làm công tác tư pháp, 
ông Nguyễn Đức Thường vẫn giữ cho mình tác phong thân 
thiện, hòa nhã khi tiếp xúc với người dân. Dù trong trường 
hợp nào, ông cũng đều tự nhủ bản thân rằng mình là người 
phục vụ nhân dân, phải giữ thái độ niềm nở, giải quyết 

Ông Nguyễn Đức Thường - cán bộ Tư pháp xã Ngọc Đồng.

công việc sao cho nhanh 
chóng, đúng pháp luật, 
không gây phiền hà, để 
người dân không e ngại mỗi 
khi có công việc liên quan 
đến tư pháp phải đến thực 
hiện tại UBND xã. 

Ông tâm sự: Người làm 
công tác tư pháp ngoài việc 
nắm vững chuyên môn thì 
cần phải nhiệt tình, thận 
trọng trong quá trình xử lý 
công việc để không xảy ra 
sai sót hay nhầm lẫn bởi 
các giấy tờ trong lĩnh vực tư 
pháp đều rất quan trọng đối 
với mỗi con người.

Khi mới được giao làm 
công tác tư pháp, công việc 
mới mẻ trong khi bản thân 
chưa có kinh nghiệm, chưa 
được đào tạo bài bản về lĩnh 
vực này, trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ còn hạn 
chế nên ông Thường cũng 

Ông Thường tư pháp
Đến xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập hỏi ông Nguyễn Đức Thường - cán bộ Tư pháp xã thì không ai là không biết 

bởi sự tận tâm, trách nhiệm, nhiệt tình của ông trong công việc.
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gặp không ít khó khăn. Tuy 
nhiên, với tinh thần trách 
nhiệm với công việc, sự 
ham học hỏi mà ông đã 
tự tìm tòi, học tập, nghiên 
cứu, trau dồi kiến thức để 
dần dần nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ.

Ông Thường chia sẻ: 
Trước kia công việc của 
cán bộ tư pháp chủ yếu là 
đăng ký, quản lý hộ tịch, tuy 
nhiên những năm gần đây 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật và 
hòa giải ở cơ sở cũng là một 
nhiệm vụ quan trọng. Để 
thực hiện được nhiệm vụ 
này đòi hỏi cán bộ tư pháp 
không những phải chắc kiến 
thức, vững chuyên môn mà 
còn phải là người gần gũi với 
bà con nhân dân để có thể 
nắm bắt tâm tư và chuyển 
tải các quy định của pháp 
luật đến với họ, giúp người 
dân hiểu đúng và sống theo 
Hiến pháp và pháp luật.

Cán bộ tư pháp là “cánh 
tay” đắc lực của chính 
quyền địa phương về các 
vấn đề liên quan đến pháp 
luật. Hằng năm, thực hiện 
kế hoạch của UBND xã, 
ông Thường đã xây dựng 
kế hoạch tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho toàn bộ người dân 
trong xã, trong đó chú trọng 
tuyên truyền cho những đối 
tượng có nguy cơ vi phạm 
pháp luật cao. Ngoài làm 
tốt công việc chuyên môn, 
ông Thường còn là một địa 
chỉ tin cậy để người dân tìm 
đến mỗi khi cần tư vấn pháp 
luật. Dù công việc có vất vả 
nhưng ông luôn cảm thấy 
rất vui vì bản thân đã giúp 
ích được cho bà con nơi đây. 
Cũng chính bởi sự tín nhiệm 
của người dân dành cho 
người cán bộ tư pháp này 
mà từ năm 1996 đến nay 
ông Nguyễn Đức Thường 
được người dân tin tưởng 
bầu làm đại biểu HĐND xã. 
Hiện ông đang đảm nhiệm 
vai trò là Trưởng Ban pháp 
chế HĐND xã Ngọc Đồng.

Là một xã miền núi 
nghèo cách xa trung tâm 
huyện hơn 20km, tỷ lệ 
đồng bào dân tộc Mường ở 
xã Ngọc Đồng chiếm 78% 
dân số; trình độ dân trí vẫn 
còn nhiều hạn chế,… Nhờ 
sự hiểu biết, năng nổ, nhiệt 
tình của ông, nhất là trong 
việc đổi mới các hình thức 
tuyên truyền mà những 
năm gần đây, nhận thức của 
người dân về chính sách 
pháp luật được nâng lên, 
số vụ việc hòa giải thành 

tại xã Ngọc Đồng luôn đạt 
trên 90%. Tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội ổn định; không còn tình 
trạng tảo hôn, khai sinh quá 
hạn, khiếu kiện vượt cấp, 
kéo dài.

Ông Nguyễn Thanh 
Xuân - Phó Trưởng phòng 
Tư pháp huyện Yên Lập 
cho biết: Ông Nguyễn Đức 
Thường là một cán bộ tư 
pháp xã tiêu biểu của huyện 
Yên Lập. Không chỉ có 
chuyên môn tốt, giàu kinh 
nghiệm, tận tụy với công 
việc, ông Thường còn luôn 
nỗ lực học hỏi để đáp ứng 
yêu cầu công việc và tiếp 
cận sử dụng tốt những phần 
mềm ứng dụng công nghệ 
thông tin mới trong thực 
hiện nhiệm vụ. Bên cạnh 
đó, ông còn nhiệt tình giúp 
đỡ, chia sẻ kinh nghiệm 
công tác chuyên môn cho 
nhiều đồng nghiệp ở những 
xã khác. Công tác tại một 
xã nghèo miền núi, công 
việc còn nhiều khó khăn 
nhưng ông Thường đã luôn 
kiên trì, tận tâm, hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao, được người dân mến 
mộ, tin tưởng./.

HUYỀN TRANG

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
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Thanh Sơn là huyện 
miền núi nằm phía 
Tây Nam của tỉnh 

Phú Thọ. Dân số của 
huyện Thanh Sơn khoảng 
trên 13 vạn người, phân 
bổ không đều giữa các xã 
và vùng miền, thường tập 
trung đông ở khu vực vùng 
thấp, các trục đường giao 
thông chính, khu vực thị 
trấn Thanh Sơn và một số 
xã. Huyện có 17 dân tộc 
cùng chung sống, trong đó 
59,93% là người dân tộc 
thiểu số (Dân tộc Mường 
chiếm 55,53 %, Dao chiếm 
3,72% còn lại là các dân 
tộc khác). Trình độ dân trí 
không đồng đều, trình độ 
dân trí thấp tập trung tại 
một số xã tỉ lệ người dân tộc 
thiểu số cao, giao thông đi 
lại khó khăn.

Để nâng cao hiệu quả 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL), năm 
2019 UBND huyện Thanh 

Sơn ban hành Quyết định 
số 1744/QĐ-UBND ngày 
25/4/2019 về việc kiện toàn 
đội ngũ báo cáo viên pháp 
luật cấp huyện, chỉ đạo 
UBND các xã, thị trấn kiện 
toàn lại đội ngũ tuyên truyền 
viên pháp luật cấp xã, đảm 
bảo chọn ra những người có 
trình độ, có kỹ năng tuyên 
truyền, phát huy tối đa hiệu 
quả của công tác PBGDPL. 

Sau khi đội ngũ báo 
cáo viên và tuyên truyền 
viên pháp luật được kiện 
toàn, UBND huyện chỉ đạo 
phòng Tư pháp tham mưu 
xây dựng kế hoạch tập 
huấn cho đội ngũ này và 
triển khai thực hiện nhiệm 
vụ PBGDPL năm 2019 theo 
kế hoạch của UBND tỉnh và 
Sở Tư pháp đề ra.

6 tháng đầu năm 2019, 
UBND huyện đã tổ chức 03 
hội nghị tập huấn trao đổi về 
kinh nghiệm, kỹ năng tuyên 
truyền PBGDPL cho cán bộ 

Tư pháp - Hộ tịch và tuyên 
truyền viên pháp luật của 
23 xã, thị trấn. Hội nghị đã 
rút ra được các biện pháp, 
hình thức tuyên truyền phù 
hợp với tình hình của địa 
phương. Trên địa bàn huyện 
Thanh Sơn, hình thức tuyên 
truyền pháp luật thường 
xuyên được sử dụng đó là 
tuyên truyền miệng, khác 
với truyền thống là nghe - 
đọc, phương pháp tuyên 
truyền miệng hiện nay chủ 
yếu là kể chuyện, tạo sự 
gần gũi giữa người nói và 
người nghe, kết hợp với các 
hình ảnh sinh động tạo sự 
chú ý, đồng thời lắng nghe 
ý kiến trao đổi của nhân 
dân, tạo không khí sôi nổi, 
có sự tương tác giữa người 
nói và người nghe. Qua đó 
cán bộ tuyên truyền mang 
đến cho đối tượng không 
chỉ nội dung cần phổ biến 
pháp luật mà còn mang đến 
cho họ niềm tin vào những 
quy định của pháp luật. 

Huyện Thanh Sơn phát huy kỹ năng 
tuyên truyền miệng trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật
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Bên cạnh hình thức 
tuyên truyền miệng, UBND 
huyện cũng chỉ đạo các đơn 
vị, địa phương tổ chức tuyên 
truyền trên hệ thống truyền 
thanh cơ sở như: Kể những 
mẩu chuyện, phát sóng các 
tiểu phẩm, các câu chuyện 
cần có nội dung dễ nhớ, 
gần gũi với đời sống của 
nhân dân. 

Thanh Sơn là huyện có 
nhiều lễ hội truyền thống. 
UBND huyện chỉ đạo UBND 
cấp xã thông qua các lễ hội, 
các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể thao, tạo không 
khí hồ hởi, phấn khởi trong 
nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm, 
toàn huyện đã tổ chức hội 
nghị tập huấn, PBGDPL 
lồng ghép được 515 buổi, 

với 26.210 lượt người tham 
gia, trong đó: Cấp huyện tổ 
chức 145 hội nghị với 4.500 
lượt người tham gia; cấp xã, 
thị trấn tổ chức được 370 
buổi với 21.710 lượt người 
tham gia. 

Biên tập, phát sóng 88 
tin, bài, phóng sự về công 
tác PBGDPL trên sóng Đài 
Truyền thanh - Truyền hình 
huyện, Đài Truyền thanh 
cơ sở, và Trang thông tin 
điện tử huyện; treo 121 
băng zôn, 242 lượt khẩu 
hiệu tuyên truyền tại khu 
vực thị trấn và trung tâm 
các xã; tổ chức 15 lượt 
tuyên truyền lưu động 
vào các đợt cao điểm, 
như: Ngày Môi trường thế 
giới; an toàn giao thông; 
an toàn vệ sinh lao động; 

quốc tế lao động; Giỗ tổ 
Hùng Vương,…

Nhìn chung công tác 
PBGDPL của huyện Thanh 
Sơn trong 6 tháng đầu năm 
2019 đã có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các cấp, các ngành; 
gắn công tác PBGDPL với 
việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh; các phong 
trào thi đua quyết thắng, 
phong trào hành động của 
cơ quan, đơn vị đã tạo sự 
chuyển biến về nhận thức, 
ý thức chấp hành pháp luật 
của cán bộ, công chức, viên 
chức và nhân dân trong 
huyện, góp phần giữ vững 
tình hình an ninh, chính trị, 
trật tự an toàn xã hội và phát 
triển kinh tế địa phương./. 

MAI QUYÊN
Phòng Tư pháp huyện Thanh Sơn

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 6/2019 tại xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa.
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Việc xác định thành 
viên hộ gia đình sử 
dụng đất còn gặp 

nhiều khó khăn, vướng 
mắc. Tại Khoản 2 Điều 
101 Bộ luật Dân sự năm 
2015 quy định: “Việc xác 
định chủ thể của quan hệ 
dân sự có sự tham gia của 
hộ gia đình sử dụng đất 
được thực hiện theo quy 
định của Luật Đất đai”, tại 
Khoản 29 Điều 3 Luật Đất 
đai 2013 quy định: “Hộ gia 
đình sử dụng đất là những 
người có quan hệ hôn 
nhân, huyết thống, nuôi 
dưỡng theo quy định của 
pháp luật về hôn nhân và 
gia đình, đang sống chung 
và có quyền sử dụng đất 
chung tại thời điểm được 
Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất, công nhận quyền 
sử dụng đất; nhận chuyển 
quyền sử dụng đất”. 

Khi tiếp nhận các giao 
dịch liên quan đến tài sản 
là quyền sử dụng đất đứng 

tên trong Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cấp cho 
chủ hộ/ hộ ông (bà), các 
Công chứng viên thông 
thường căn cứ vào sổ hộ 
khẩu của hộ gia đình tại 
thời điểm cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất 
để xác định những thành 
viên trong hộ gia đình; 
trường hợp người yêu cầu 
công chứng không xuất 
trình được sổ hộ khẩu tại 
thời điểm cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất thì 
làm đơn xin xác định nhân 
khẩu tại cơ quan Công an 
địa phương quản lý để xác 
định số lượng nhân khẩu 
tại thời điểm cần xác định. 

Việc các Công chứng 
viên xác định thành viên 
hộ gia đình tại thời điểm 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất như 
hiện nay đang gặp nhiều 
khó khăn. Theo quy định 
tại Khoản 29 Điều 3 Luật 
Đất đai 2013 quy định thì 

thời điểm xác định thành 
viên hộ gia đình sử dụng 
đất là thời điểm nhà nước 
giao đất, cho thuê đất, 
công nhận quyền sử dụng 
đất, nhận chuyển quyền 
sử dụng đất (quy định tại 
các Khoản 7; 8; 9 và 10 
Điều 3 Luật Đất đai) tức là 
căn cứ vào thời điểm Nhà 
nước ban hành quyết định 
giao đất (đối với trường 
hợp Nhà nước giao đất, 
công nhận quyền sử dụng 
đất); hợp đồng thuê quyền 
sử dụng đất (đối với trường 
hợp Nhà nước cho thuê 
đất); hình thức chuyển 
đổi, chuyển nhượng, thừa 
kế, tặng cho, góp vốn 
(đối với chuyển quyền sử 
dụng đất). Vấn đề đặt ra 
ở đây là: Rất khó để xác 
định thời điểm Nhà nước 
giao đất/cho thuê đất/công 
nhận quyền sử dụng đất 
hay chuyển quyền sử dụng 
đất. Bởi lẽ, thời điểm Nhà 
nước ban hành quyết định 
giao đất/công nhận quyền 

Khó khăn vướng mắc
 trong xác định thành viên hộ gia đình                

sử dụng đất
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sử dụng đất không đồng 
thời là thời điểm hộ gia 
đình sử dụng đất được cấp 
Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất. Vì vậy, nhiều 
trường hợp có những thay 
đổi về số lượng thành viên 
hộ gia đình từ khi Nhà nước 
ban hành quyết định giao 
đất/ công nhận quyền sử 
dụng đất đến khi được cấp 
Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất. Bên cạnh đó, 
việc xác định những thành 
viên cùng chung hộ khẩu 
nhưng không phải là thành 
viên trong gia đình, không 
có tài sản chung, không 
cùng đóng góp công sức để 
sản xuất theo quy định của 
pháp luật về “hộ gia đình” 
(như: Trường hợp nhập 
khẩu nhờ vào hộ gia đình 
không có quan hệ huyết 
thống). Nhưng khi yêu cầu 
công chứng đối với đất của 
các hộ, Công chứng viên 
không thể loại trừ những 
người này, vì không có cơ 
sở để xác định quyền lợi 
của họ trong hộ. Có nhiều 
trường hợp quyền sử dụng 
đất do cá nhân tạo lập 
bằng công sức, tài sản 
riêng của mình như nhận 
chuyển nhượng riêng trước 
hoặc sau thời kỳ hôn nhân, 

nhận tặng cho riêng, nhận 
thừa kế riêng,... nhưng 
khi thực hiện thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất tại cơ quan đăng 
ký quyền sử dụng đất, trên 
Giấy chứng nhận ghi quyền 
sử dụng đất của “Hộ”, như 
vậy, từ quyền sử dụng đất 
của cá nhân chuyển thành 
quyền sử dụng đất của hộ 
gia đình, nhất là đối với 
những Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đã được 
cấp từ nhiều năm trước đây. 
Do đó, khi cá nhân yêu cầu 
công chứng các hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến 
quyền sử dụng đất thì gặp 
khó khăn trong việc chứng 
minh nguồn gốc sử dụng 
đất.

Như vậy, việc các Công 
chứng viên căn cứ theo 
Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cấp cho hộ ông/ 
bà nên yêu cầu phải có sổ 
hộ khẩu của hộ gia đình tại 
thời điểm cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất 
để xác định những thành 
viên trong hộ gia đình 
hoặc xác nhận nhân khẩu 
tại cơ quan Công an địa 
phương tại thời điểm cấp 
Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, đồng thời yêu 
cầu các thành viên từ đủ 
15 tuổi trở lên tham gia 
ký kết hợp đồng. Nhiều 
trường hợp người yêu cầu 
công chứng gặp khó khăn 
khi các thành viên trong hộ 
ở xa, có người đã chết hay 
có người không đồng ý ký 
kết hợp đồng, giao dịch vì 
họ cho rằng họ không có 
quyền lợi và nghĩa vụ liên 
quan.

Hiện nay, các tranh 
chấp liên quan đến tài sản 
là quyền sử dụng đất cấp 
cho hộ gia đình xảy ra ngày 
càng nhiều và phức tạp. 
Việc xác định thành viên 
hộ gia đình theo Khoản 29 
Điều 3 Luật Đất đai gặp 
nhiều khó khăn, đặc biệt 
đối với các Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất 
cấp từ những năm trước 
không thể hiện nguồn gốc 
sử dụng đất cùng một nội 
dung nhưng các Công 
chứng viên vận dụng, hiểu 
và áp dụng văn bản khác 
nhau dẫn đến việc không 
thống nhất trong việc tiếp 
nhận và giải quyết yêu cầu 
công chứng./.

HỒNG NHUNG
Phòng Công chứng số 2
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BBT: Ai đã từng đặt chân lên mảnh đất Phú Thọ - miền Trung du với rất nhiều danh lam 
thắng cảnh chắc rằng sẽ nhớ mãi, sẽ muốn được trở lại thêm lần nữa. Bản tin Tư pháp Phú 
Thọ trân trong giới thiệu một số bài thơ hay viết về miền Đất Tổ.

NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

“Cao Sơn Cảnh Hạnh” nhớ lời
Vương quyền dựng ở đền đài lòng dân
Đất quê sỏi đá phong trần
Chát chao tiếng cuốc tảo tần ông cha.

Ngày xanh cọ xẻ nắng ra
Người về bão táp phong ba xẻ lòng
Đất thiêng nên khói bay vòng
Bể dâu ai nỡ phũ phàng tình quê

Bao nhiêu bùa ngải bến mê
Men quê còn đọng đáy li hồn làng
Chẳng tham bổng lộc bạc vàng
Trung du mơ những mùa màng Lang Liêu.

Trung du mảnh đất quê tôi
Trời von thành những mảnh đồi nhấp nhô
Đủ cao để gió thẫn thờ
Đủ thấp để đến bây giờ rêu phong
Đê làng uốn khúc sông cong
Bóng em thoăn thoắt cánh đồng nắng nôi.

Tiếng mưa thao thiết bên đồi
Nghe như tiếng lá xa xôi gọi cành
Hội làng chen bóng em anh
Nhớ câu xoan ghẹo tỏ tình lá non
Em đi mặt giếng in tròn
Trời xanh nước biếc mãi còn trơ trơ
Sáo diều neo giữ giấc mơ
Quai thao nón lá ẩn vương tơ trời.

Một thoáng Trung du
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NGUYỄN VĨNH TIẾN

Tuổi tôi
Quê tôi cả thẹn hay lo  

Dòng sông vắng khách con đò trầm ngâm  

Bụi tre thích đứng cười thầm  

Giàn bầu giàn bí thích cầm tay nhau  

Con chim sẻ nhớ bẹ cau  

Con chào mào lại nhớ màu ổi ương...  

Lòng tôi lắm ngách nhiều đường  

Trẻ con theo phía trống trường mà đi  

Mặt trời vừa giống hòn bi  

Lại vừa giống điểm bài thi hôm nào...  

Tuổi tôi câu cá bờ ao  

Chợt mong chẳng có con nào cắn câu  

Tuổi tôi bám chặt lưng trâu  

Vượt sông mà ngắm nhịp cầu bắc ngang  

Tuổi tôi ra đứng đầu làng  

Để xem màu nắng có vàng như hoa?  

Tuổi tôi sục sạo khắp nhà  

Tìm sao cho đủ tiếng gà ban trưa  

Tuổi tôi chạy giữa cơn mưa  

Thương con kiến cánh bay chưa kịp về  

Tuổi tôi cắt cỏ ven đê  

Những khi đầy gánh lại khe khẽ buồn  

Tuổi tôi lúc ngắm hoàng hôn  

Lo cho diều giấy vẫn còn trên cao  

Tuổi tôi có lối rẽ vào  

Suốt đời bước thấp bước cao - Tôi tìm!
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Sở Tư pháp Phú Thọ với công tác thi đua khen 
thưởng năm 2019

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với 
công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn 
tỉnh

Các cấp công đoàn với công tác đại diện, chăm lo, 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên

Tình hình chấp hành pháp luật về giám định 
tư pháp trong tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh                                               
Phú Thọ

Cần thiết phải ban hành quy định kiểm tra, xử lý 
kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính

Tỉnh đoàn Phú Thọ tăng cường phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho thanh thiếu niên

Công tác rà soát, ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật phù hợp với Hiến pháp năm 2013 trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ

Một số nội dung cơ bản các luật được Quốc hội 
thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIV

Ghi nhận một số kết quả của Chi hội Luật gia Sở 
Tư pháp Phú Thọ qua một nhiệm kỳ hoạt động

Chủ động đấu tranh, phòng chống ma túy

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ 
triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý 
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi 
mới, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy tại Sở Tư pháp 
tỉnh Phú Thọ

Một số nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Nâng cao 
năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 
2019 - 2022” theo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ

Cẩm Khê xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật

Lâm Thao: Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở

Ông Thường tư pháp

Huyện Thanh Sơn phát huy kỹ năng tuyên truyền 
miệng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Khó khăn, vướng mắc trong xác định thành viên hộ 
gia đình sử dụng đất

Trang thơ

Bản tin 
TƯ PHÁP PHÚ THỌ

Số 2 - 2019

Chịu trách nhiệm xuất bản
TRẦN THỊ NHUNG

Giám đốc Sở Tư pháp

Chịu trách nhiệm bản thảo
VŨ THÀNH LÂM

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Ban biên tập
NGÔ THỊ HƯƠNG XUYẾN,                                                                         

HÀ THỊ NHƯ QUỲNH,                                                            
PHÙNG THỊ VÂN ANH, PHẠM LINH CHI

Trang thông tin điện tử:
www.sotuphap.phutho.gov.vn

Trình bày
Kim Oanh - Công ty CP in Phú Thọ

Trị sự và sửa bản in
Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành 

pháp luật - Sở Tư pháp Phú Thọ
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân 

Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 3843 417

Email: phobienphapluatstppt@gmail.com

In 1.000 cuốn khổ 19x27cm. Tại Công ty CP In 
Phú Thọ. Giấy phép xuất bản số: 49/GP-STTTT. 

Do Sở Thông tin và Truyền thông, cấp ngày 
18/7/2019.

 In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 /2019.

Ảnh bìa 1:  Đại diện các Sở Tư pháp khu 
vực thi đua miền núi phía Bắc ký giao ước 
thi đua tại Hội nghị phát động phong trào 
thi đua tổ chức tại tỉnh Điện Biên tháng 
3/2019. (Ảnh: Tiến Dũng)
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