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Đại diện Sở Tư pháp và Cục Thi 
hành án Dân sự tỉnh Phú Thọ 
chụp ảnh Gặp mặt kỷ niệm 75 
năm Ngày Truyền thống ngành 
Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 

28/8/2020).

Cán bộ, công chức nhận khen 
thưởng tại Hội nghị điển hình
tiên tiến ngành Tư pháp tỉnh

Phú Thọ giai đoạn 2015-2020.

Đội ngũ Tập huấn viên cấp tỉnh,
cấp huyện chụp ảnh tại Hội nghị

Bồi dưỡng Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở.

(Ảnh trong trang: Như Quỳnh)



Lãnh đạo Sở Tư pháp
tặng sách pháp luật cho khu 
dân cư số 1A, phường Vân Phú, 

thành phố Việt Trì,
tỉnh Phú Thọ.

Tiểu phẩm “Thiết kế” của đội thi xã 
Tu Vũ trong chương trình Giao lưu 
Tìm hiểu kiến thức pháp luật do 
UBND huyện Thanh Thủy tổ chức.

Tiểu phẩm “Giờ tôi mới hiểu” 
của người dân khu Mơ,

 thị trấn Yên Lập, huyện Yên 
Lập, tỉnh Phú Thọ.

(Ảnh trong trang: Linh Chi)
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Năm 2020, nhiều nội dung quan 
trọng tiếp tục được củng cố và 
hoàn thiện, tạo nền móng vững 

chắc cho công tác tư pháp những năm 
tiếp theo.

Sở, ngành đã chủ động báo cáo, đề 
xuất và tổ chức thực hiện các lĩnh vực công 
tác một cách nghiêm túc, trách nhiệm và 
đạt chất lượng tốt; không bỏ sót nhiệm vụ 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và không có nhiệm 
vụ quá hạn. Sở, ngành đã tham gia sâu 
vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể 
chế, chính sách của tỉnh. Đặc biệt, đối với 
việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc 
của các vụ khiếu kiện, tranh chấp phức tạp, 
các vấn đề lớn của tỉnh, lãnh đạo tỉnh rất tin 
tưởng giao cho ngành Tư pháp nghiên cứu, 
tham mưu, tư vấn các khía cạnh pháp lý và 
ý kiến của Tư pháp là một trong những cơ 
sở quan trọng để lãnh đạo tỉnh quyết định 
phương án giải quyết. Số lượng các vụ tư 
vấn pháp lý năm sau cao hơn năm trước; 
năm 2020 tăng 1,5 lần so với năm 2019, 
nhiệm vụ này đặt trách nhiệm, áp lực lớn đối 
với ngành Tư pháp nhưng xem xét ở góc độ 
tích cực, điều này là hiệu ứng tất yếu do thời 
gian qua Ngành đã có sự tham mưu, tư vấn 
chính xác, phù hợp với quy định của pháp 
luật, giúp Tỉnh tháo gỡ, giải quyết tốt các 
vướng mắc trong thực tiễn thực thi pháp luật.

 Với sự tham mưu của ngành Tư pháp, 
công tác PBGDPL ngày càng trở nên gần 
gũi, thiết thực hơn với cuộc sống; đã phát 
huy trách nhiệm, sự tham gia của các cấp, 
các ngành, các cơ quan, đơn vị và từng 

công dân trong việc truyền tải, thực thi các 
quy định pháp luật, đặc biệt, Ngày Pháp 
luật đã dần trở nên gần gũi hơn với đời sống 
của người dân khi đã kết hợp, lồng ghép với 
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các 
khu dân cư một cách bài bản, có chỉ đạo 
hướng dẫn từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, Sở 
tiếp tục tham mưu một bước đi mới khi tích 
cực thực hiện các giải pháp ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền 
pháp luật; hướng tới xây dựng các thiết chế 
PBGDPL qua nền tảng công nghệ số.

Ứng phó với việc không được tập trung 
đông người trong đợt dịch Covid-19 bùng 
phát đầu năm 2020, Sở Tư pháp đã tham 
mưu, xin ý kiến Lãnh đạo UBND tỉnh và chỉ 
đạo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ 
chức các phiên đấu giá quyền sử dụng đất 
tại thành phố Việt Trì bằng hình thức trả giá 
một lần qua đường bưu điện rất thành công, 
làm tiền đề cho hình thức đấu giá này được 
thực hiện ở nhiều huyện, thành, thị trong 
tỉnh, góp phần vừa bảo đảm hoàn thành kế 
hoạch đấu giá quyền sử dụng đất vừa bảo 
đảm thu ngân sách nhà nước của tỉnh và 
các huyện, thành, thị được thực hiện hiệu 
quả. Giải pháp này đặc biệt có ý nghĩa 
trong điều kiện phòng chống dịch bệnh có 
tính lây lan như Covid-19, vừa có các ưu 
điểm nổi bật như: Bảo mật tối ưu thông tin 
của khách hàng tham gia đấu giá, hạn chế 
sự can thiệp của các đối tượng “cò đấu giá” 
thông đồng, dìm giá, đảm bảo khách quan, 
công bằng, giúp người dân có nhu cầu thực 
sự mua được tài sản, giảm thất thoát giá trị 
tài sản đấu giá. 

HƯỚNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2021
vào việc tham mưu đắc lực cho tỉnh giải quyết 

các vấn đề pháp lý phát sinh

Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực, thể chế và các thiết chế 
nền tảng, song ngành Tư pháp tỉnh nhà đã có sự nỗ lực cố gắng quyết tâm rất lớn 
hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được nhiều kết quả nổi bật 
trên các lĩnh vực công tác, góp phần tích cực vào kết quả chung về kinh tế - xã hội 
của tỉnh nhà. 

TRẦN THỊ NHUNG
Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tư pháp

(Ảnh trong trang: Linh Chi)
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Năm 2020 cũng là năm đầu tiên Ngành 
triển khai nhiều công việc quan trọng như 
việc số hóa dữ liệu hộ tịch, cung cấp dịch 
vụ công chứng, chứng thực bản sao điện tử 
từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc 
gia, thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ lĩnh 
vực công chứng mức độ 3,… Việc triển khai 
tốt các nội dung này tạo cơ sở mang tính 
nền tảng để ứng dụng công nghệ thông tin 
mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn trong cung cấp 
các dịch vụ công, nâng cao chất lượng phục 
vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ 
chức và doanh nghiệp, đáp ứng mong mỏi 
của xã hội. 

Lần đầu tiên Sở đã hoàn thiện bộ công 
cụ đánh giá, xếp loại đối với các tập thể, cá 
nhân trong ngành; bước đầu thực hiện đã 
có tác dụng thúc đẩy các đơn vị hoàn thành 
các nhiệm vụ được giao đúng hạn, trước 
hạn, không bỏ sót nhiệm vụ và hướng thi 
đua, khen thưởng về tư pháp cơ sở, tránh 
khen thưởng tràn lan.

Nhận diện rõ những hạn chế, khó 
khăn để có giải pháp khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được rất 
đáng mừng, công tác tư pháp vẫn còn 
những hạn chế cần được nhận diện kịp thời 
để có giải pháp khắc phục ngay. Triển khai 
công tác hộ tịch, chứng thực ở cấp huyện, 
xã, đặc biệt là triển khai dịch vụ công trực 
tuyến, các phần mềm trong lĩnh vực này 
còn có nhiều vướng mắc. Chưa khắc phục 
được tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư 
pháp. Công tác hộ tịch, chứng thực, công 
chứng, đấu giá vẫn còn nhiều sai sót, tiềm 
ẩn vi phạm pháp luật. Quản lý nhà nước đối 
với công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp chưa thực sự 
hiệu quả,... Có nhiều nguyên nhân dẫn đến 
những tồn tại trên, nhưng tựu trung lại nằm 
trong mấy nguyên nhân chủ yếu là: Yêu 
cầu về chất lượng, tiến độ của các nhiệm vụ 
ngày càng cao. Khối lượng công việc phát 
sinh tăng đột biến so với năm 2019 trên tất 
cả các lĩnh vực và do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19. Lĩnh vực quản lý nhà nước của 
ngành Tư pháp tương đối rộng nhưng nhiều 
quy định thiếu đồng bộ, chưa cụ thể và 
chậm được hoàn thiện. Đội ngũ công chức, 
viên chức của Ngành còn thiếu, mỏng. Kinh 
phí chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực, kinh 

nghiệm chỉ đạo, triển khai, tư duy thực tiễn 
của một số cán bộ lãnh đạo và CCVC không 
đồng đều; mối quan hệ phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan có lúc, có việc chưa 
đồng bộ, nhịp nhàng.

Năm 2021 toàn Ngành quyết tâm nỗ 
lực bứt phá để đạt được những thành tích 
mới cao hơn 

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX 
và năm đầu triển khai các mục tiêu, nhiệm 
vụ của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 
năm 2021- 2025. Năm 2021 sẽ diễn ra sự 
kiện chính trị - pháp lý hết sức quan trọng 
là Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 
- 2026. Trong bối cảnh tình hình thế giới 
và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, 
khó lường sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ và 
sâu rộng đến mọi mặt đời sống. Đây là khó 
khăn, thách thức rất lớn, ảnh hưởng trực 
tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của Ngành năm 2021. Trong bối 
cảnh đó, ngoài việc duy trì thực hiện tốt các 
nhiệm vụ thường xuyên, ngành Tư pháp tỉnh 
nhà hướng trọng tâm công tác vào những 
nội dung then chốt như sau:

Một là, ưu tiên đầu tư nguồn lực với 
mục tiêu nâng cao chất lượng công tác xây 
dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp 
luật; giúp UBND tỉnh kiểm soát chặt chẽ 
việc ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật, vào cuộc ngay từ đầu trong việc xây 
dựng và thẩm định, ban hành, làm cơ sở 
cho việc triển khai các kế hoạch của tỉnh; 
đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các ngành 
để tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban 
hành các chính sách, cơ chế thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội; chủ động, tích cực, 
có hiệu quả hơn nữa trong việc tham gia tư 
vấn pháp lý đối với các vấn đề phức tạp, tồn 
tại trong quá trình chỉ đạo, điều hành, phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh; hướng trọng 
tâm công tác tư pháp vào việc tham mưu 
đắc lực cho tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, giải quyết những vấn đề pháp lý phát 
sinh ở địa phương; giải quyết hài hòa giữa 
chuẩn mực pháp luật với điều kiện thực tiễn 
của tỉnh, với mục tiêu cao nhất là xây dựng 
cơ chế, chính sách năng động, cởi mở thu 
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hút đầu tư của các doanh nghiệp lớn, dự án 
lớn. Năm 2021 được UBND tỉnh xác định 
là năm tập trung cho giải phóng mặt bằng 
và triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, 
Sở, ngành Tư pháp được Chủ tịch UBND 
tỉnh giao tham mưu thực hiện nhiệm vụ này; 
vì vậy, Ngành phải có sự nỗ lực nghiên cứu 
và bám sát thực tiễn để tham mưu chính 
xác. Từ những khó khăn, vướng mắc trong 
thực thi pháp luật, Sở, ngành cần có sự tổng 
hợp chung để đề xuất Trung ương sửa đổi, 
bổ sung quy định cho phù hợp với thực tiễn. 

Hai là, trong bối cảnh xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật hiện nay, công tác 
theo dõi thi hành pháp luật nói chung và 
theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính có ý nghĩa hết sức quan trọng. 
Sở, ngành nhận định đây là cơ hội thuận 
lợi để ngành Tư pháp phát huy và khẳng 
định vị thế, vai trò với tỉnh. Vì vậy, trong thời 
gian tới cần tiếp tục nghiên cứu để có bước 
đi, giải pháp thích hợp, bố trí nhân lực, lựa 
chọn các lĩnh vực được xã hội quan tâm 
để tổ chức theo dõi, tham mưu giúp UBND 
tỉnh trong việc đánh giá thực trạng thi hành 
từng lĩnh vực pháp luật và kiến nghị các giải 
pháp sắc bén nhằm thúc đẩy thực thi pháp 
luật nghiêm minh hơn và tiến tới hoàn thiện 
pháp luật ở các lĩnh vực được theo dõi.

Ba là, tăng cường quản lý chặt chẽ hơn 
các hoạt động có nhiều sai sót và tiềm ẩn vi 
phạm pháp luật trong các lĩnh vực hộ tịch, 
chứng thực, công chứng, đấu giá. Từ những 
vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp diễn ra ở địa phương khác trong thời 
gian qua, phải kịp thời nhận diện các hành 
vi vi phạm trong từng lĩnh vực trên địa bàn 
tỉnh, để có hướng dẫn, chấn chỉnh và thậm 
chí xử lý vi phạm nghiêm khắc để phòng 
ngừa và răn đe. 

Bốn là, năm 2021, nhiều văn bản pháp 
luật, cơ chế chính sách mới đã và dự kiến 
được ban hành, do vậy đòi hỏi ngành phải 
đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến giáo 
dục pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể, 
nghiên cứu các hình thức phổ biến, tuyên 
truyền phù hợp đối với từng đối tượng để 
cán bộ, công chức, người dân, doanh 
nghiệp nắm chắc, hiểu rõ các quy định, 
giúp cho việc thực thi pháp luật có hiệu quả. 
Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng các mô hình 

và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục 
vụ đắc lực cho sự thành công của cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm là, trên cơ sở kết quả tổng kết Đề 
án sắp xếp, kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ 
công chức tư pháp trên địa bàn tỉnh đến 
năm 2020 và các quy định hiện hành về 
công chức tư pháp các cấp, Sở báo cáo, 
tham mưu UBND tỉnh  chỉ đạo kiện toàn đội 
ngũ công chức tư pháp trên địa bàn toàn 
tỉnh, hướng đến bố trí đủ số lượng công chức 
theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, 
bố trí cán bộ chuẩn hóa về trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ và tin học; đảm bảo đội ngũ 
có đủ năng lực tham mưu giúp UBND cùng 
cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Sáu là, cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm 
theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và nhiệm vụ 
chính trị của tỉnh; chỉ đạo toàn diện nhưng 
có trọng điểm; phải xác định hợp lý nhiệm 
vụ bứt phá, trọng tâm cho công tác tư pháp 
trên địa bàn và trong mỗi tập thể nhỏ, định 
rõ chủ đề công tác tư pháp năm 2021 cho 
tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện, công chức Tư 
pháp - hộ tịch cấp xã. Tăng cường hơn nữa 
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của Ngành giúp cho việc chỉ 
đạo, quản lý, điều hành, tổng hợp, thống kê 
một cách có hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu 
của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, đặc biệt 
trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, 
chứng thực, lý lịch tư pháp, phổ biến giáo 
dục pháp luật,...

Với những kết quả đã đạt được trong 
năm 2020, với quyết tâm nỗ lực bứt phá, 
ngành Tư pháp tỉnh nhà chắc chắn sẽ đạt 
được những thành tích mới cao hơn, vững 
chắc hơn trong năm 2021. Nhằm tích cực 
chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 40 năm thành 
lập Sở Tư pháp (26/4/1982-26/4/2022), Sở 
đã và đang tiếp tục lộ trình phấn đấu hoàn 
thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
hằng năm, đồng thời thực hiện quy trình đề 
nghị Chủ tịch nước trao tặng Huân chương 
Lao động hạng Nhất cho Sở Tư pháp để ghi 
dấu đậm nét sự trưởng thành và phát triển 
của Ngành. Trước thềm Xuân mới Tân Sửu, 
kính chúc các đồng chí, đồng nghiệp trong 
ngành Tư pháp luôn dồi dào sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công./.
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Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chính trị phải luôn bám sát Nghị quyết 
của Tỉnh uỷ, Đảng ủy Khối, Chương 

trình công tác hàng năm của Bộ Tư pháp và 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
để chủ động tham mưu, phối hợp với các 
sở, ngành, địa phương trong triển khai thực 
hiện nhiệm vụ công tác tư pháp. Phấn đấu 
hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu các 
nhiệm vụ chính trị của ngành Tư pháp. Tập 
trung tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác phối 
hợp trong xây dựng, thẩm định các văn bản 
QPPL; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, tự 
kiểm tra rà soát văn bản QPPL. Chú trọng 
hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và 
quản lý công tác thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh 

cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tiếp 
tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 
Chương trình phối hợp tổ chức Ngày hội Đại 
đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật 
Việt Nam đã ký với Ủy ban MTTQ tỉnh. Tiếp 
tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác 
bổ trợ và hành chính tư pháp. Nâng mức độ 
ứng dụng công nghệ thông tin đối với các 
TTHC của ngành lên mức độ 3, mức độ 4. 
Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý 
và điều hành văn bản và hoạt động chuyên 
môn nghiệp vụ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức 
bộ máy của Sở đảm bảo hoạt động hiệu 
quả; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán 
bộ, phát triển đội ngũ CCVC trẻ. Thực hiện 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ TƯ PHÁP, NHIỆM KỲ 2020-2025

Nội dung cơ bảnChương trình hành động thực hiện 

Nhằm quán triệt 
sâu sắc, tạo sự thống 
nhất trong nhận thức 
của cán bộ, đảng 
viên, công chức, 
viên chức trong việc 
thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Sở 
Tư pháp lần thứ VIII, 
nhiệm kỳ 2020-2025, 
ngày 10/6/2020, Ban 
Chấp hành Đảng bộ 
Sở Tư pháp đã ban 
hành Chương trình 
hành động số 04-CTr/
ĐU về thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng 
bộ Sở Tư pháp, nhiệm 
kỳ 2020- 2025. Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

(Ảnh: Linh Chi)

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
Phó Bí thư Đảng ủy -  Giám đốc TTTGPL
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công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, 
giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân. Kiện toàn, củng cố, xây dựng lực 
lượng tự vệ cơ quan.

Công tác xây dựng Đảng tập trung thực 
hiện các nhiệm vụ sau:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: 
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng 
viên, CCVC tuyệt đối trung thành với mục 
tiêu, lý tưởng của Đảng; làm cho mỗi cán 
bộ, đảng viên luôn có ý thức đấu tranh bảo 
vệ quan điểm, đường lối, chính sách của 
Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh; tạo sự đoàn kết, thống 
nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong 
cơ quan; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. Tổ chức học tập đầy đủ, 
kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước và 
các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp, trên cơ sở đó, tạo 
sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, 
ý chí, hành động. Chủ động nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán 
bộ, đảng viên, CCVC phát hiện những biểu 
hiện suy thoái tư tưởng để có biện pháp xử 
lý kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị 
quyết TW 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy 
định về những điều đảng viên không được 
làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt 
các cấp. 

Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tiếp 
tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và 
cán bộ, CCVC của Đảng bộ, tập trung nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ, 
xây dựng Đảng bộ các Chi bộ trực thuộc 
trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nguyên 
tắc tập trung dân chủ; duy trì nền nếp, nâng 
cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh 
hoạt chuyên đề; thực hiện tự phê bình và 

phê bình, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; 
tăng cường đoàn kết trong Đảng. Nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 
chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên. Làm tốt công tác quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nhận xét cán 
bộ, đảng viên; rèn luyện, bố trí, sử dụng cán 
bộ, đảng viên phù hợp với sở trường, năng 
lực thực hiện nhiệm vụ. Duy trì thực hiện tốt 
việc quản lý đảng viên nơi công tác giữ mối 
liên hệ với cấp ủy nơi cư trú và gương mẫu 
thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú theo quy định 
Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 
của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm 
của đảng viên đang công tác thường xuyên 
giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân 
dân nơi cư trú. Làm tốt công tác quản lý 
bổ sung hồ sơ đảng viên, phân công nhiệm 
vụ cho từng đảng viên. Đẩy mạnh việc tạo 
nguồn và kết nạp Đảng, mỗi một đảng viên 
đều có trách nhiệm đối với công tác phát 
triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác 
bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của 
Đảng theo Quy dịnh số 126-QĐ/TW ngày 
28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn 
đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: 
Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương 
trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT 
Đảng uỷ; chỉ đạo các chi bộ xây dựng và 
thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát 
theo quy định; nâng cao hoạt động tự kiểm 
tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
mới. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm 
tra, giám sát mở rộng phạm vi, nội dung và 
đối tượng kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ 
và các chi bộ trực thuộc. Chú trọng kiểm 
tra việc đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, 
Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; kiểm tra đảng 
viên sinh hoạt tại chi bộ và nơi cư trú.

Công tác lãnh đạo cơ quan và các đoàn 
thể: Tiếp tục nghiên cứu kiện toàn các 
phòng chuyên môn; bố trí sắp xếp đội ngũ 
cán bộ, CCVC hợp lý; xây dựng kỷ cương, 
kỷ luật, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, CCVC. Thực hiện công 

(Xem tiếp trang 8)

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
Phó Bí thư Đảng ủy -  Giám đốc TTTGPL
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Nhằm từng bước cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh nói chung và chỉ số cải thiện 

chất lượng các quy định của pháp luật 
thuộc Bộ chỉ số Đổi mới (GII) nói riêng, tỉnh 
Phú Thọ đã quan tâm thực hiện nhiều giải 
pháp nhằm cải thiện chỉ số quy định của 
pháp luật. Công tác xây dựng pháp luật đã 
có nhiều đổi mới, bảo đảm tính linh hoạt, 
tăng cường tính thích ứng nhanh của chính 
sách, pháp luật với các vấn đề kinh tế - xã 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG, 
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

hội của địa phương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
luôn chú trọng công tác xây dựng pháp 
luật, đưa nội dung về xây dựng pháp luật 
vào Chương trình làm việc hằng năm, hằng 
tháng nhất là các nội dung liên quan đến 
hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh 
nghiệp. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn 
bản nhằm tăng cường công tác xây dựng 
pháp luật đồng thời xác định hoạt động xây 
dựng pháp luật là trách nhiệm chung của 
các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật 
tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. 

(Ảnh: Thu Hà)

Tỉnh Phú Thọ

Trong những năm qua, hội nhập kinh tế quốc tế đã đem lại những kết quả tích cực và có tác 
động sâu sắc đến tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Để 
triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 
UBND tỉnh Phú Thọ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các 
ngành và xác định tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ gắn với từng chỉ số công tác. Môi 
trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; hoạt động các tổ chức liên quan đến kêu gọi đầu tư, Ban 
quản lý khu công nghiệp thường xuyên được đổi mới; cải cách hành chính đặc biệt là thủ tục 
hành chính được chú trọng. 
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Quy trình xây dựng văn bản QPPL của 
tỉnh được thực hiện nghiêm túc với sự phối 
hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì soạn thảo 
với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Văn 
phòng HĐND tỉnh và huy động sự tham gia 
của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Việc 
lấy ý kiến đối tượng tác động của văn bản 
đã được triển khai thông qua việc đăng 
tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh lên 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời 
hạn 30 ngày. Sở Tư pháp tham gia vào quá 
trình xây dưng văn bản ngay từ khâu lập hồ 
sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND 
tỉnh hoặc đề nghị xây dựng Quyết định của 
UBND tỉnh. Quá trình tham gia ý kiến, thẩm 
định dự thảo văn bản của Sở Tư pháp đã 
giúp các cơ quan soạn thảo hoàn thiện nội 
dung, đảm bảo dự thảo phù hợp với quy 
định của pháp luật, phù hợp với tình hình 
thực tế của tỉnh. Khi thẩm định, Sở Tư pháp 
đã tập trung vào đối tượng, phạm vi điều 
chỉnh, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 
nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp 
luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo văn 
bản với các quy định giao trong văn bản 
giao quy định chi tiết; về ngôn ngữ và kỹ 
thuật xây dựng văn bản. Hầu hết các ý kiến 
thẩm định của Sở Tư pháp đều được các 
cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp 
thu. Tuy nhiên, một số dự thảo Nghị quyết 
và dự thảo Quyết định không được Sở Tư 
pháp nhất trí trình UBND tỉnh do không có 
căn cứ pháp lý ban hành hoặc chưa đảm 
bảo yêu cầu. 

Hiện nay, hệ thống văn bản QPPL do 
HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành còn 
hiệu lực gồm 381 văn bản (trong đó: 148 
Nghị quyết; 232 Quyết định; 01 Chỉ thị); 
số văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp 
huyện còn hiệu lực thi hành là 904 văn bản. 
Hầu hết các văn bản đều có tính khả thi 
cao, đảm bảo triển khai thi hành được ngay 
và không phát sinh vướng mắc, bất cập.

Hệ thống văn bản QPPL được ban 
hành tương đối đồng bộ, thống nhất đã tác 
động tích cực đến việc nâng cao các chỉ số 

về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ 
số cải cách hành chính (PAR INDEX) và 
chỉ số về sự hài lòng của người dân, tổ chức 
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 
nhà nước (SIPAS),…; góp phần quan trọng 
hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo. Chất lượng xây dựng và tổ chức 
thực hiện văn bản QPPL đã góp phần bảo 
đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong 
xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật, 
tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc cùng 
cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và 
các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát, 
phản biện xã hội. Công tác xây dựng pháp 
luật đã gắn kết với công tác thi hành pháp 
luật, cải cách hành chính, góp phần tích 
cực cải thiện chỉ số quy định của pháp luật.

Việc ban hành danh mục văn bản quy 
định chi tiết các nội dung Luật giao được 
quan tâm thực hiện ngay sau khi có thông 
báo của Bộ Tư pháp. Chủ tịch UBND tỉnh 
đã có các quyết định ban hành danh mục 
văn bản quy định chi tiết Luật được Quốc 
hội khóa XIV thông qua tại các kỳ họp thứ 
3, thứ 7 và thứ 9. Các cơ quan được giao 
chủ trì xây dựng văn bản quy định chi tiết 
đã chủ động, tích cực tham mưu ban hành 
đảm bảo đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu 
cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương.

Trong công tác tự kiểm tra văn bản, Sở 
Tư pháp đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra các 
Quyết định của UBND tỉnh và phối hợp với 
Ban Pháp chế - HĐND tỉnh tự kiểm tra các 
Nghị quyết của HĐND tỉnh đạt tỷ lệ 100%. 
Qua hoạt động tự kiểm tra cho thấycác văn 
bản đã ban hành đều đúng thẩm quyền, 
phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành 
và đảm bảo sự ổn định lâu dài.

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự 
tham mưu tích cực của Sở Tư pháp và các 
cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, công 
tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn 
tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các quy định của 
Trung ương, đáp ứng yêu cầu về quản lý 
nhà nước, đưa pháp luật nhanh chóng đi 
vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng 
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lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả, 
sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đổi 
mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền 
kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính và 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải 
thiện môi trường kinh doanh, mở rộng và 
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và 
hội nhập quốc tế; bảo đảm quyền, lợi ích 
của người dân, doanh nghiệp. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công 
tác xây dựng pháp luật, nâng cao chỉ số cải 
thiện quy định của pháp luật, cần huy động 
sự tham gia của các cấp, các ngành, đơn 
vị, địa phương trong hoạt động này. Các 
cơ quan, đơn vị cần thường xuyên rà soát, 
đánh giá kết quả thực hiện các quy định 
của pháp luật trong từng lĩnh vực nhằm kịp 
thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 
văn bản phù hợp với hệ thống pháp luật và 

tình hình thực tế, góp phần nâng cao chất 
lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật, tăng cường hiệu quả thi 
hành pháp luật và đảm bảo nguồn lực cho 
công tác xây dựng pháp luật. 

Tăng cường tính minh bạch, thực chất 
của hoạt động xây dựng văn bản QPPL, 
nhất là hoạt động góp ý và phản biện chính 
sách nhằm giảm thiểu lợi ích ngành, lợi ích 
cục bộ trong xây dựng, ban hành văn bản 
QPPL. Tăng cường nguồn nhân lực có chất 
lượng cho công tác xây dựng pháp luật, 
thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 
kỹ năng xây dựng, ban hành văn bản QPPL 
cũng như công tác kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản QPPL cho đội ngũ cán 
bộ làm công tác xây dựng pháp luật, công 
tác pháp chế ở địa phương./.

       
    

khai, dân chủ, minh bạch trong hoạt động 
quản lý, điều hành của cơ quan; lãnh đạo, 
chỉ đạo cơ quan phối hợp với Công đoàn 
tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, CCVC hàng 
năm. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; 
có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ trong diện quy 
hoạch. Thực hiện công tác tiếp công dân và 
tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các đơn 
thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng 
cường công tác kiểm tra và giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, đảm bảo đúng pháp luật. Tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện 
thuận lợi để các tổ chức đoàn thể nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động, đưa các 
hoạt động đi vào chiều sâu, bảo đảm tính 
bền vững và ngày càng phát triển. Đề cao 
công tác giáo dục truyền thống, giáo dục 
chính trị tư tưởng nhằm khơi dậy và bồi đắp 
lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong đoàn 
viên, hội viên. Tạo điều kiện để đoàn viên, 
hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, 

xem xét kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú 
đứng vào hàng ngũ của Đảng; phát huy tính 
chủ động, sáng tạo của đoàn viên, hội viên 
trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và 
các hoạt động của cơ quan. Thực hiện tốt 
quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan; kiểm tra, 
giám sát; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, 
đảng viên; tổ chức các hoạt động nhằm 
nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho 
cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã giao 
các đồng chí ủy viên BCH, các Chi bộ, đảng 
viên tích cực tham mưu cho Đảng ủy thực 
hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành các 
mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra nhằm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở 
nhiệm kỳ 2020- 2025. Cấp ủy các Chi bộ, 
Thủ trưởng đơn vị và lãnh đạo các đoàn thể 
xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để 
thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội 
đã đề ra./.

      

Nội dung cơ bản Chương trình hành động thực hiện...
TUYẾT HẠNH

Phòng Văn bản quy phạm pháp luật

(Tiếp theo trang 5)
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Tổ chức thành công Đại hội Đảng 
bộ các cấp và Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

THPT Chuyên Hùng Vương. Diện mạo 
đô thị thành phố Việt Trì có nhiều đổi mới, 
tạo ấn tượng tốt đối với du khách trong và 
ngoài nước.

SỰ KIỆN NỔI BẬT
CỦA TỈNH PHÚ THỌ
NĂM 2020

1         

2         

4         

5         

6         
3      

2020 - 2025. Đây là kỳ Đại hội thành công 
nhất từ trước đến nay trên mọi phương diện. 
Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ 
đạo tổ chức thành công đại hội của 693/693 
chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và 18/18 đảng 
bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu tỉnh 
lần thứ XIX thành công tốt đẹp; Đại hội vinh 
dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước dự và chỉ đạo; đồng chí Nguyễn 
Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ 
tướng Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo tâm 
huyết và sâu sắc đối với Đại hội. 

Thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa 
phòng chống đại dịch Covid - 19 vừa 
phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh 

xã hội, Phú Thọ có mức tăng trưởng dương 
cao hơn trung bình cả nước. Năm 2020, 
mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, 
nhất là tác động của đại dịch Covid-19, 
thiên tai, bão lốc nhưng kinh tế - xã hội của 
tỉnh tiếp tục phát triển, 11/12 chỉ tiêu chủ 
yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quy mô 
kinh tế đạt gần 75 nghìn tỷ đồng, tăng 8 
nghìn tỷ so với năm 2019; thu ngân sách 
Nhà nước trên địa bàn vượt 21,9% dự toán; 
giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt mức 
tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay đạt 
8,6 tỷ USD, tăng 2,03 lần so với năm 2019.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
tiếp tục được tăng cường.Tổng 
vốn đầu tư xã hội đạt 30,9 nghìn 

tỷ đồng, tăng 6%. Hạ tầng các khu, cụm 
công nghiệp, hạ tầng giao thông, lưới điện 
được chú trọng triển khai. Hoàn thành giai 
đoạn I, Hồ Ngòi Giành (huyện Yên Lập) 
trước thời hạn 01 năm; hoàn thành và thông 
tuyến toàn bộ đường Nguyễn Tất Thành, từ 
phường Bến Gót đến Cổng Trung tâm Lễ 
hội Đền Hùng; khởi công xây mới Trường 

Phát triển nông nghiệp bền vững 
gắn với xây dựng nông thôn mới 
đạt được kết quả quan trọng. Đến 

Cải cách hành chính, đặc biệt là tổ 
chức xây dựng chính quyền điện tử 
và sắp xếp xã, khu dân cư được chú 

Giáo dục đào tạo - Y tế tiếp tục 
phát triển vững chắc. Chất lượng 
giáo dục mũi nhọn và toàn diện 

1
hết năm 2020 toàn tỉnh có 04 đơn vị cấp 
huyện (huyện Lâm Thao, huyện Thanh 
Thủy, thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ), 
122 xã, 310 khu dân cư đạt chuẩn nông 
thôn mới. Đã hoàn thành xây dựng thương 
hiệu chè Phú Thọ, tạo điều kiện nâng cao 
chất lượng, giá trị và phát triển ngành chè 
hiệu quả, bền vững hơn trong tương lai. Tổ 
chức thành công Hội chợ nông sản - kết 
nối giao thương, quảng bá hàng nông sản 
của tỉnh tới người tiêu dùng gắn với tiêu thụ 
sản phẩm. 

trọng. Phú Thọ được đánh giá là một trong 
những tỉnh đi đầu trong triển khai thực hiện 
các nội dung của chính quyền điện tử đến 
cả ba cấp. Môi trường đầu tư kinh doanh 
của tỉnh tiếp tục được cải thiện; chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ 26; 
chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 
cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 04/63 tỉnh, thành 
phố trong cả nước. Thực hiện tốt việc sắp 
xếp, sáp nhập 80 đơn vị hành chính cấp xã 
và 521 khu dân cư mới, đến nay đã hoạt 
động ổn định và từng bước đi vào nền nếp. 

được nâng lên; điểm thi bình quân tốt nghiệp 
THPT năm 2020 xếp thứ 13; thi HSG quốc 
gia và tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng 
xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố; có 01 học 
sinh đạt giải khuyến khích Olympic quốc tế 

0
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môn Sinh học và 01 cô giáo được Tổ chức 
quốc tế lựa chọn vào top 10 giáo viên xuất 
sắc toàn cầu. Công tác y tế, phòng chống 
dịch bệnh trên người, đặc biệt là dịch bệnh 
Covid-19 được giám sát, kiểm soát chặt 
chẽ. Đưa vào hoạt động Trung tâm Điều 
hành y tế thông minh. Thực hiện quản lý 
hồ sơ sức khỏe cá nhân cho 98% dân số, 
100% cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện triển 
khai được dịch vụ thanh toán không dùng 
tiền mặt.

tổ chức thành công Vòng bảng Giải Bóng 
đá Thiếu niên (U13), Nhi đồng (U11) toàn 
quốc năm 2020; Đội bóng đá Phú Thọ FC 
giành ngôi Vô địch Giải hạng Nhì Quốc 
gia năm 2020, giành quyền lên chơi Giải 
hạng Nhất Quốc gia năm 2021 và tỉnh Phú 
Thọ đã được chọn là địa phương đăng cai 
tổ chức một số nội dung thi đấu của SEA 
Games lần thứ 31 năm 2021.

7         

8         

9         

10         

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị 
văn hóa gắn với phát triển du lịch 
có nhiều khởi sắc. Thành phố Việt 

Trì được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm 
vụ xây dựng thành phố Lễ hội về với cội 
nguồn dân tộc Việt Nam; Khu di tích lịch 
sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng được công 
nhận là Khu du lịch quốc gia - là cơ sở phát 
huy giá trị 02 di sản văn hóa phi vật thể 
đại diện của nhân loại, công nhận 02 bảo 
vật quốc gia thời đại Hùng Vương. Lễ hội 
Đền Chu Hưng, Lễ cấp sắc của người Dao 
Tiền và nghề làm nón lá Sai Nga được công 
nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phong trào thể dục, thể thao tiếp 
tục được duy trì và phát triển. Phú 
Thọ tham gia thi đấu các giải thể 

thao toàn quốc giành được 75 huy chương 
các loại; tham gia thi đấu giải thể thao quốc 
tế giành được 01 huy chương Bạc; đăng cai 

Chính sách an sinh xã hội tiếp tục 
được quan tâm, có nhiều chuyển 
biến tích cực. Công tác xóa đói, 

giảm nghèo, xóa nhà tạm được chú trọng, 
tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,17%, hiện còn 4,4% 
hộ nghèo. Triển khai hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch 
Covid - 19 đảm bảo công khai, minh bạch, 
đúng đối tượng. 

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội được giữ vững. Sau 27 
năm liên tục được nhận cờ thi đua 

của Chính phủ và Bộ Công an; năm 2020, 
Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự được đón 
danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời 
kỳ đổi mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn 
thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân 
sự, quốc phòng địa phương; quán triệt sâu 
sắc và cụ thể hóa các chiến lược về quân sự, 
quốc phòng; củng cố nền quốc phòng, thế 
trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an 
ninh nhân dân vững chắc./.

BBT

Đầu tháng 10/2020, Sở Tư pháp 
tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Ban quản 
lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 

Đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng
Cục QLXLVPHC và TDTHPL, Bộ Tư pháp 

trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị.

dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 của 
Bộ Tư pháp tổ chức thành công Hội nghị bồi dưỡng 
tăng cường năng lực cho cơ quan, tổ chức thực hiện 
chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp năm 2020. 

Đây là dịp để gần 100 đại biểu là cán bộ pháp 
chế của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Hiệp 
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hội Luật gia; cán 
bộ, chuyên viên các Tổ chức đấu giá, Phòng Công 
chứng trên địa bàn tỉnh thẳng thắn trao đổi nhiều nội 
dung liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và đặc biệt 
là quyền giải trình trong vi phạm hành chính,... Góp 
phần hoàn thiện cơ chế, điều chỉnh quan hệ dân sự, 
kinh tế, tạo nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn 
định, phục vụ hội nhập quốc tế./.
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UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo về lĩnh vực này nhằm triển 
khai nhiệm vụ của ngành, phát huy vai 
trò quản lý nhà nước trong việc quy định 
về quy hoạch, thăm dò, khai thác; kinh 
doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng 
sông, bao gồm cả cát, sỏi ở lòng hồ, cửa 
sông và công tác bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, 
hồ; lắp đặt thiết bị giám sát hoạt động đối 
với các phương tiện khai thác khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh,… 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các 
cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên 
truyền, phổ biến các quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường thông qua các 
hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng, 
Trang thông tin điện tử của các cơ quan, 
đơn vị mình. Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường 
đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong 
kinh doanh xăng dầu; triển khai hưởng ứng 

TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM VỀ
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

Đoàn Kiểm tra liên ngành công tác theo dõi THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm về bảo vệ môi trường 
tại UBND huyện Cẩm Khê.

Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm 
cho thế giới sạch hơn, Giờ Trái đất, Tuần lễ 
Biển và Hải đảo Việt Nam,… trên địa bàn. 

Thực hiện kiểm tra công tác thi hành 
pháp luật về bảo vệ môi trường, trong năm 
2020, UBND tỉnh đã thành lập 02 Đoàn 
Kiểm tra liên ngành và chỉ đạo các đơn vị, 
địa phương thực hiện đề án “Thu gom, vận 
chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 
2016-2020”, thu gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải y tế nguy hại giai đoạn 2015-2020, 
đưa tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải tại đô thị 
đến hết năm 2020 đạt 97,2%; tại nông thôn 
đến hết năm 2020 đạt 75%; yêu cầu các 
doanh nghiệp thực hiện các biện pháp xử 
lý nước thải, khí thải từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh bảo đảm xử lý đạt quy chuẩn 
trước khi xả thải ra môi trường.

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường 
đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra đối với 
nhiều đơn vị và địa phương trong lĩnh vực đất 

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật, năm 2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi THTHPL trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường là lĩnh vực trọng tâm năm 2020.



Số 01 - 202112 BẢN TIN TƯ PHÁP PHÚ THỌ

đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên 
nước,… Qua thanh tra, kiểm tra đã phát 
hiện nhiều vi phạm và đã xử phạt vi phạm 
hành chính theo thẩm quyền và trình cấp 
có thẩm quyền xử phạt với số tiền hơn 3 
tỷ đồng. 

 Tuy nhiên, tình hình thi hành pháp luật 
về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn 
còn một số hạn chế nhất định. Việc đầu tư 
phương tiện kỹ thuật, kinh phí, nhân lực cho 
công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, 
nhất là ở cấp huyện, cấp xã chưa đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ. Số lượng các cuộc thanh 
tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 
của các cơ quan chức năng chưa làm được 
nhiều; việc phát hiện và xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn 
hạn chế. Hạ tầng bảo vệ môi trường còn 
thấp, nước thải sinh hoạt đô thị chưa được 
thu gom, xử lý tập trung; các biện pháp xử 
lý rác thải sinh hoạt còn tiềm ẩn nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường khu vực,...

 Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành 
pháp luật về bảo vệ môi trường, đề nghị Bộ 
Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu 
cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 
số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường, đồng thời tiếp HƯƠNG XUYẾN

Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luât

tục rà soát những quy định của pháp luật 
còn mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập,... để 
sửa đổi, bổ sung, hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ban hành mới các quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường, góp phần giải 
quyết những khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình triển khai thực hiện các quy định 
của pháp luật hiện nay.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, 
ngành chủ động tham mưu ban hành kịp 
thời các văn bản quy phạm pháp luật; tập 
trung rà soát, bổ sung các chính sách, các 
văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường, bảo đảm thống nhất và 
đồng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính, triển khai thi hành có hiệu 
quả những quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm 
tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để 
chủ động ngăn ngừa những vi phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường; chỉ đạo các các 
cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm 
tra, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc tại cơ sở trong thi hành pháp 
luật về bảo vệ môi trường; chú trọng công 
tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo 
vệ môi trường nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của người dân và doanh nghiệp./.         

Ngày 20/01/2021, Sở Tư pháp tỉnh Phú 
Thọ đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức 
năm 2021.

Đồng chí Trần Thị Nhung - Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Vũ Thành Lâm - 
Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn đồng 
chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí 
Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Giám 
đốc Sở đánh giá cao kết quả nỗ lực thực hiện 
nhiệm vụ của tập thể công chức và người lao 
động Sở, đó là: Cơ quan Sở được Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp xếp hạng A và tặng Bằng khen; được 
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành 
tích 5 năm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 
chính. Công đoàn Sở được Công đoàn Viên 
chức tỉnh công nhận là Công đoàn cơ sở hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ và được Công đoàn 
viên chức tỉnh tặng Giấy khen, 05 lượt tập thể, 
41 lượt cá nhân được các cơ quan tặng Bằng 
khen, Giấy khen; các nhiệm vụ chính trị đều 
hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đồng 
chí rất kỳ vọng, tập thể công chức và người lao 
động Cơ quan Sở sẽ đoàn kết, phấn đấu hơn 
nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ, chỉ tiêu Hội nghị cán bộ, công chức năm 
2021 đề ra./. 

Đồng chí Giám đốc Sở và đồng chí Chủ tịch
Công đoàn Sở ký kết giao ước thi đua năm 2021.
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Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2020, 
Thanh tra Sở đã chủ động tham 
mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết 

định thành lập Đoàn Thanh tra và xây dựng 
kế hoạch tổ chức các cuộc thanh tra hành 
chính và thanh tra chuyên ngành. Thanh tra 
Sở đã tiến hành thanh tra hành chính gắn 
với thanh tra chuyên ngành công chứng tại 
Phòng Công chứng số 1; kiểm tra công tác 
cải cách hành chính tại Phòng Phổ biến và 
Theo dõi thi hành pháp luật; thanh tra chuyên 
ngành đối với công tác đấu giá tài sản tại 
Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh 
và công tác hộ tịch, chứng thực trên địa 
bàn huyện Thanh Sơn; kiểm tra công tác 
tổ chức và hoạt động của các Văn phòng 
công chứng (Văn phòng Công chứng Đoan 
Hùng, Văn phòng Công chứng Thanh Sơn, 
Văn phòng Công chứng Lâm Thao); kiểm 
tra việc thực hiện kết luận thanh tra của 02 
Văn phòng công chứng (Văn phòng Công 
chứng Việt Trì, Văn phòng Công chứng Âu 
Cơ) và Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

Với phương châm thanh tra, kiểm 
tra đảm bảo chất lượng thực nhưng cũng 
không gây phiền hà cho đối tượng được 

thanh tra, các Đoàn Thanh tra của Sở đã 
thay đổi cách thức thanh tra, kiểm tra. Đối 
với các cuộc thanh tra và kiểm tra công 
tác tổ chức và hoạt động của các đơn vị, 
tổ chức, Đoàn công tác thực hiện công bố 
Quyết định thanh tra, kiểm tra, sau đó lập 
biên bản rút điểm một số hồ sơ, tài liệu có 
liên quan nghiên cứu, đến khi Đoàn công 
tác tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ, tài 
liệu thì trình Giám đốc Sở dự thảo kết luận và 
tổ chức hội nghị sơ bộ kết luận (thông qua dự 
thảo kết luận) tại trụ sở Sở Tư pháp hoặc tại 
đơn vị, tổ chức được thanh tra, kiểm tra. Sau 
khi đơn vị, tổ chức được thanh tra, kiểm tra có 
báo cáo giải trình, khắc phục những sai sót, 
hạn chế mà Đoàn Thanh tra, kiểm tra đã chỉ 
ra, Giám đốc Sở xem xét, ký ban hành Kết 
luận thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định. 
Đối với các cuộc kiểm tra việc thực hiện kết 
luận thanh tra, Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm 
tra tại chỗ hồ sơ, tài liệu có liên quan và tiến 
hành sơ bộ kết luận cuộc kiểm tra việc thực 
hiện kết luận thanh tra ngay trong ngày. Sau 
đó, khi đơn vị, tổ chức được kiểm tra báo cáo 
giải trình, khắc phục những sai phạm, hạn 
chế mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra.

Những chuyển biến tích cực
TRONG CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2020

 Năm 2020, công tác 
thanh tra Sở Tư pháp đã 
hoàn thành tốt kế hoạch 
đề ra, giúp lãnh đạo Sở kịp 
thời nắm bắt tình hình, phát 
hiện những sai phạm, hạn 
chế trong các lĩnh vực quản 
lý nhà nước, góp phần vào 
thắng lợi chung trong thực 
hiện nhiệm vụ của Sở. Sở Tư pháp kết luận thanh tra công tác hộ tịch, chứng thực

 tại UBND huyện Thanh Sơn năm 2020.
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Qua hoạt động thanh tra, 
một số đơn vị chưa quan tâm 
đúng mức đến đầu tư cơ sở 
vật chất, trang thiết bị phục 
vụ hoạt động chuyên môn, 
chưa chỉ đạo quyết liệt trong 
thực hiện thủ tục hành chính 
và các biểu mẫu ban hành 
kèm theo các quy định pháp 
luật; có đơn vị bố trí, sắp sếp 
cán bộ, công chức chuyên 
môn chưa đảm bảo về trình 
độ, năng lực; trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ, còn nể 
nang, thiếu chặt chẽ, đặc biệt 
là ở cấp xã; một số tổ chức bổ 
trợ tư pháp chưa kiên quyết 
trong các mối quan hệ phối 
hợp, còn phụ thuộc nhiều 
vào đối tác, như các tổ chức 
tín dụng, chủ tài sản; lập, lưu 
trữ hồ sơ, sổ sách chưa đúng 
quy định,… Đồng thời, thanh 
tra Sở đã kiến nghị những 
biện pháp để khắc phục, như: 
Bám sát quy định của pháp 
luật và các thủ tục hành chính 
đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền công bố để giải 
quyết vụ việc; tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật và hướng dẫn trực tiếp 
cho người dân trong quá trình 
làm hồ sơ, liên hệ công tác; 
bố trí cán bộ, công chức có 
năng lực, trình độ để thực 
hiện nhiệm vụ có hiệu quả; 
tăng cường đầu tư cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, máy vi 
tính, mạng internet, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong 
thực hiện nghiệp vụ chuyên 
môn,…./.

 

Để triển khai thi hành Luật Công chứng đồng bộ, 
thống nhất và hiệu quả, Sở Tư pháp đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức 

hội nghị tập huấn cho cán bộ chủ chốt các sở, ban, 
ngành và UBND cấp huyện, báo cáo viên pháp luật 
cấp tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp, 
Phòng Tư pháp, các Công chứng viên và nhân viên 
các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. 
Hằng năm, Sở đã có nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp 
vụ công chứng phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương (Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập 
Văn phòng công chứng; Quy định mức trần thù lao 
công chứng và chi phí chứng thực; Quy chế quản lý, 
cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công 
chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ,...), tạo khung pháp 
lý rõ ràng, thống nhất cho việc khai thác, sử dụng và 
quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng tại địa phương và đề 
cao trách nhiệm của công chứng viên, tổ chức hành 
nghề công chứng trong đảm bảo an toàn pháp lý cho 
các giao dịch dân sự góp phần nâng cao nhận thức 
trong cán bộ và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng của Luật Công chứng đối với đời sống xã hội. 

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 14 tổ 
chức hành nghề công chứng, với 28 công chứng viên 
đăng ký hành nghề (trong đó có 03 công chứng viên 
làm việc tại 02 Phòng Công chứng và 25 công chứng 
viên làm việc tại 12 Văn phòng công chứng). Đội ngũ 
công chứng viên hằng năm, thường xuyên tham gia 
các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ do 
Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tổ chức và không ngừng học 
hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giải quyết 
công việc nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo tính pháp 
lý của các hợp đồng, giao dịch, đáp ứng được yêu cầu 
xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. 
Các tổ chức hành nghề công chứng đều có trụ sở làm 
việc đáp ứng đầy đủ theo quy định, chủ động mua sắm 
máy móc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ 
thông tin, giảm bớt thời gian thực hiện dịch vụ công 
chứng,… tạo niềm tin, sự hài lòng của người yêu cầu 
công chứng. 

KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT CÔNG CHỨNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

TRUNG DŨNG
Thanh tra Sở
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đồng. Ngoài việc chỉ ra những hạn chế, Sở 
đã yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng 
và công chứng viên chấn chỉnh, khắc phục 
những thiếu sót, góp phần bảo đảm hoạt 
động công chứng theo đúng quy định của 
pháp luật, đáp ứng yêu cầu an toàn về mặt 
pháp lý cho khách hàng, tránh rủi ro, thiệt 
hại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tham 
mưu UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên 
môn tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý 
đầy đủ tạo điều kiện cho hoạt động công 
chứng phát triển ổn định, bền vững; đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 
việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng bảo 
đảm chia sẻ kết nối thông tin công chứng 
với các ngành, lĩnh vực có liên quan; phát 
triển tổ chức hành nghề công chứng đảm 
bảo ổn định gắn với sự phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương; nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức 
và hoạt động công chứng, phát huy vai trò 
của Hội Công chứng viên tỉnh trong việc 
giám sát hoạt động hành nghề của các 
công chứng viên,... góp phần thiết thực vào 
việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân và phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh./.  

Trong 05 năm qua, các tổ chức hành 
nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
đã thực hiện công chứng 191.573 hợp đồng, 
giao dịch, bản dịch; chứng thực chữ ký, 
chứng thực bản sao từ bản chính 134.191 
bản (trong đó 02 Phòng Công chứng thực 
hiện: 17.785 hợp đồng, giao dịch, bản dịch 
và chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao 
từ bản chính 13.291 bản). Tổng số phí các 
tổ chức hành nghề công chứng thu được: 
36.067.059.744 đồng (trong đó 02 Phòng 
Công chứng thu được: 5.642.691.559 
đồng); số phí công chứng, chứng thực nộp 
vào ngân sách nhà nước: 4.998.084.616 
đồng (trong đó: 02 Phòng công chứng nộp: 
2.583.960.421 đồng).

Số lượng các hợp đồng, giao dịch được 
thực hiện tại các tổ chức hành nghề công 
chứng tăng năm sau cao hơn năm trước, 
các hợp đồng, giao dịch tăng không chỉ về 
số lượng mà cả giá trị hợp đồng, nhiều hợp 
đồng có yếu tố nước ngoài dẫn đến doanh 
thu từ các hợp đồng giao dịch tăng mạnh. 
Ngoài các giao dịch mà pháp luật quy định 
bắt buộc phải công chứng, số lượng các 
hợp đồng giao dịch mà tổ chức, cá nhân 
tự nguyện yêu cầu công chứng ngày càng 
tăng cao đã khẳng định vai trò quan trọng 
của hoạt động công chứng trong đời sống 
và sự phát triển của xã hội. 

Để bảo đảm cho các tổ chức hành nghề 
công chứng và công chứng viên thực hiện 
cung ứng dịch vụ công chứng theo đúng 
quy định của pháp luật và quy tắc đạo đức 
hành nghề công chứng, hàng năm Sở Tư 
pháp đều tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt 
động của các tổ chức hành nghề công 
chứng trên địa bàn và thực hiện nghiêm 
túc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ 
chức và cá nhân có liên quan tới hoạt động 
công chứng. Trong 05 năm qua,  Sở đã tiến 
hành 22 cuộc thanh tra, kiểm tra các Tổ 
chức hành nghề công chứng, ban hành 04 
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 
với công chứng viên, 17 Quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính đối 09 tổ chức hành 
nghề công chứng với số tiền 150.500.000 

DỊU HUẾ
Phòng Bổ trợ & Hành chính tư pháp
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Từ những ngày đầu thành 
lập, Sở Tư pháp tỉnh Phú 
Thọ chỉ có 13 cán bộ, 

trong đó có 2 đồng chí có trình 
độ đại học, số còn lại có trình 
độ trung cấp hoặc chưa qua 
đào tạo. Tổ chức bộ máy gồm 
3 phòng chuyên môn và được 
giao thực hiện nhiệm vụ quản 
lý công tác văn bản quy phạm 
pháp luật, tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật, quản 
lý Tòa án nhân dân cấp huyện 
về tổ chức và một số lĩnh vực 
hoạt động bổ trợ tư pháp. Trải 
qua các thời kỳ, chức năng, 

tác tư pháp khác và các dịch vụ sự nghiệp 
công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định 
pháp luật. Cùng với đội ngũ công chức, viên 
chức tăng cả về số lượng và chất lượng với 
tổng số 69 công chức, viên chức, trong đó 
trình độ thạc sỹ 16, trình độ đại học 48, trình 
độ cao đẳng, trung cấp 02 và  chưa qua đào 
tạo là 03 công chức, viên chức.

Với sự nỗ lực phấn đấu và đóng góp của 
Sở Tư pháp trong 39 năm qua, Sở Tư pháp 
tỉnh Phú Thọ đã được Chủ tịch nước tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 
(năm 2002); Huân chương Lao động Hạng 
Nhì (năm 2008); 02 Cờ Thi đua của Chính 
phủ (năm 2010, 2011); 02 Bằng khen của 

TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG PHẤN ĐẤU HUÂN CHƯƠNG
LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Hội nghị ký giao ước thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan 
Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2021.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ THỌ

Cách đây 39 năm, vào ngày 26/4/1982, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ (khi đó là Sở Tư 
pháp tỉnh Vĩnh Phú) được thành lập trên cơ sở tiền thân là Phòng Pháp chế thuộc Văn 
phòng UBND tỉnh. Với sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên 
chức từ tỉnh đến cơ sở, ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ luôn lấy việc thực hiện những mục 
tiêu, yêu cầu cụ thể của công cuộc cải cách tư pháp theo chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước làm thước đo chất lượng, hiệu quả công tác. Các lĩnh 
vực công tác của Sở đã được đổi mới toàn diện và có những đóng góp quan trọng vào việc 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở có nhiều 
biến động. Đến nay, Sở Tư pháp đã có thay 
đổi toàn diện cả về số lượng cũng như chất 
lượng đội ngũ công chức, viên chức. Tổ 
chức bộ máy của Sở có 05 phòng chuyên 
môn và 04 đơn vị sự nghiệp. Chức năng, 
nhiệm vụ được tăng lên, Sở tham mưu giúp 
UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với công 
tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, 
xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp 
luật; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; trợ 
giúp pháp lý; tư vấn pháp luật; công chứng; 
giám định tư pháp; đấu giá tài sản; … công 
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Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở. Và trên hết, đó 
chính là sự kết tinh từ trí tuệ tập thể, công 
sức lao động của các thế hệ công chức, 
viên chức Sở Tư pháp đã tiếp nối nhau vượt 
qua nhiều khó khăn để xây dựng, giữ gìn và 
phát huy truyền thống “Đoàn kết - đổi mới - 
kỷ cương - trách nhiệm”.

Để đón nhận Huân chương lao động 
hạng Nhất vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày 
thành lập Sở, trong năm 2021 và các 
năm tiếp theo, tập thể lãnh đạo Sở, công 
chức, viên chức của Sở Tư pháp tỉnh Phú 
Thọ sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, 
nâng cao chất lượng đội ngũ, phát huy trí 
tuệ tập thể trên cơ sở không ngừng trau 
dồi, bồi dưỡng hơn nữa năng lực, đạo đức 
nghề nghiệp của từng cá nhân; đoàn kết 
hơn nữa, sáng tạo trong triển khai thực hiện 
nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải 
tiến lề lối, phương thức làm việc; đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý, điều hành, giải quyết nhiệm vụ chuyên 
môn. Thực hiện cải cách, đổi mới trên cơ 
sở tự phê bình và phê bình; đánh giá đúng 
tập thể, cá nhân; thi đua, khen thưởng thực 
chất. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực 
hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra trong Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 
2020-2025./.

       
 

Thủ tướng Chính phủ; 07 Cờ thi đua xuất 
sắc của Bộ Tư pháp; 02 Cờ thi đua xuất 
sắc của UBND tỉnh và tập thể Sở nhiều 
năm được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Để phấn đấu được tặng thưởng  Huân 
chương lao động hạng Nhất, tập thể lãnh 
đạo Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo xây 
dựng lộ trình, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng 
đơn vị và công chức, viên chức thuộc Sở. 
Từ năm 2008 đến nay, hoạt động của Sở 
vẫn còn có một số hạn chế như tổ chức bộ 
máy, phương thức, lề lối làm việc; quản lý 
nhà nước trên một số lĩnh vực chưa thực 
sự chủ động, sáng tạo,... Một phần là do 
năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một 
bộ phận công chức, viên chức chưa đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sở chưa có những 
giải pháp toàn diện, lâu dài để khắc phục 
khó khăn về cơ chế, giải quyết tốt mối quan 
hệ giữa yêu cầu bổ sung, tăng cường chức 
năng, nhiệm vụ với thực hiện mục tiêu tinh 
giản biên chế, tinh gọn tổ chức bộ máy. 
Năm 2018, đồng chí Giám đốc Sở đã chỉ 
đạo rà soát lại toàn bộ thành tích, lộ trình 
khen thưởng và đề ra mục tiêu đón nhận 
phần thưởng Huân chương Lao động hạng 
nhất trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành 
lập Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ (26/4/1982-
26/4/2022). Do vậy, trong 03 năm liền từ 
2018 đến 2020, Sở Tư pháp luôn được Bộ 
Tư pháp xếp hạng A và 02 lần tặng thưởng 
Cờ thi đua của Bộ (năm 2018, năm 2019), 
được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. 
Đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã đạt đủ 
các chỉ tiêu, tiêu chí để đề nghị Hội đồng thi 
đua khen thưởng tỉnh trình Hội đồng thi đua 
khen thưởng Trung ương và Chủ tịch nước 
tặng thưởng Huân chương lao động hạng 
Nhất cho Sở vào năm 2021, kịp thời đón 
nhận vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành 
lập Sở, năm 2022. Có được những thành 
quả đạt được nêu trên, trước hết là nhờ sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ 
Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự 
phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành; 
sự cộng đồng trách nhiệm của toàn ngành 

 TIẾN DŨNG 
Văn phòng Sở
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Tại Kế hoạch công tác 
phổ biến, giáo dục 
pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở và xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật năm 2020 của UBND 
tỉnh, đã giao nhiệm vụ cho 
các sở, ban, ngành, đoàn 
thể, địa phương tổ chức ít 
nhất một hoạt động hưởng 
ứng Ngày Pháp luật Việt 
Nam, lựa chọn Công an 
tỉnh, UBND huyện Thanh 
Thủy là hai đơn vị làm điểm 
của tỉnh, Sở Tư pháp, tiếp 
tục phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 
Ngày Pháp luật Việt Nam 
và Ngày hội Đại đoàn kết 
toàn dân tộc ở khu dân cư. 
Tháng 10/2020, Hội đồng 
phối hợp PBGDPL tỉnh đã 
có văn bản hướng dẫn tổ 
chức Ngày Pháp luật Việt 
Nam năm 2020 trên địa 
bàn tỉnh, các hoạt động 
hưởng ứng sẽ tập trung tổ 
chức trong tháng cao điểm, 
từ ngày 15/10 đến ngày 
15/11/2020. Do đó, ngay từ 
đầu tháng 10, tháng 11, các 
cơ quan, đơn vị, địa phương 
đã chủ động lựa chọn nhiều 
hình thức, nội dung tuyên 
truyền để hưởng ứng Ngày 
Pháp luật Việt Nam, UBND 
huyện Thanh Thủy tổ chức 
Chương trình giao lưu tìm 
hiểu kiến thức pháp luật, với 

nhiều tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật, cách xử lý tình huống pháp luật. Công an tỉnh đã tổ 
chức nhiều hoạt động tuyên truyền tập trung trong Tháng 
An toàn giao thông, các buổi ra quân tình nguyện tuyên 
truyền Luật An toàn giao thông tại các khu vực đồng bào 
dân tộc thiểu số, miền núi,... 

Một số cơ quan, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều hoạt 
động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Huyện Thanh 
Ba phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động trong các cơ quan, đơn vị tự giác nêu cao ý thức 
tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người 
tốt việc tốt trong xây dựng và bảo vệ pháp luật. Huyện Phù 
Ninh tổ chức hội nghị Phổ biến, giáo dục pháp luật. Huyện 
Hạ Hòa tổ chức Cuộc thi tìm hiểu hiến pháp và pháp luật 
Việt Nam thông qua hình thức “hái hoa dân chủ”. Đoàn 
Khối các cơ quan tỉnh tổ chức một Phiên tòa giả định tại 
Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ, liên quan đến vụ án hình 
sự phạm tội buôn bán người trái phép mà nạn nhân là đoàn 
viên thanh niên. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo làm 
điểm tổ chức các hoạt động ngoại khóa đầu tuần tại một số 
trường THPT, Đại học trên địa bàn để giúp giáo viên, học 
sinh, sinh viên hiểu biết về nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày 
Pháp luật Việt Nam,...

Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng tập huấn 
viên hòa giải ở cơ sở cho gần 100 tập huấn viên cấp tỉnh, 

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020

Toàn cảnh phiên tòa giả định do Cụm thi đua số 3
thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm là một sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng 
nhằm động viên toàn dân nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác 
chấp hành, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.
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cấp huyện trong khuôn khổ 
thực hiện Đề án “Nâng cao 
năng lực đội ngũ hòa giải 
viên ở cơ sở giai đoạn 2019-
2022”; biên soạn, phát hành 
30 nghìn tờ gấp một số quy 
định pháp luật về tiếp cận 
thông tin để cấp phát đến 
2.328 khu dân cư trên địa 
bàn tỉnh.

Trong chuỗi các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Pháp 
luật Việt Nam năm nay, 
phải kể đến việc thực hiện 
Chương trình phối hợp giữa 
Ban Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh và Sở Tư pháp tổ chức 
Ngày hội Đại đoàn kết toàn 
dân tộc và Ngày Pháp luật 
Việt Nam, có rất nhiều đổi 
mới, đã có nhiều hoạt động 
giao lưu sinh hoạt văn hóa, 
văn nghệ, thể thao để tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật 
như hái hoa dân chủ, diễn 
tiểu phẩm tuyên truyền 
pháp luật,  treo  băng rôn, 
khẩu hiệu, pa-no, áp-phích 
tuyên truyền về Ngày Pháp 
luật Việt Nam và Ngày 
truyền thống của Mặt trận 
Tổ quốc, góp phần đưa các 
quy định của pháp luật vào 
cuộc sống.

Cảm nhận của những 
người tham dự khi đến bất 
kỳ nơi nào tổ chức Ngày 
hội Đại đoàn kết toàn dân 
tộc và Ngày Pháp luật Việt 
Nam ở khu dân cư là một 
không khí náo nhiệt, vui 
tươi, phấn khởi của bà con 
nhân dân. Có thể nói, đây là 
một năm thành công đối với 
việc tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Ngày pháp luật 
Việt Nam trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ. 

Tuy nhiên, công tác tổ chức triển khai Ngày Pháp luật 
Việt Nam của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chủ yếu 
tập trung triển khai vào tháng cao điểm. Các hình thức 
hưởng ứng Ngày Pháp luật tuy đa dạng song chủ yếu là 
lồng ghép với việc quán triệt chủ trương, chính sách của 
Đảng và lồng ghép với các hoạt động chuyên môn của cơ 
quan, đơn vị, địa phương, ít tổ chức được hoạt động chuyên 
đề về Ngày Pháp luật Việt Nam. Công tác xây dựng, nhân 
rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả 
cũng như việc tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, 
cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong 
tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam chưa được chú 
trọng thực hiện. 

Để Ngày Pháp luật Việt Nam tiếp tục có sức lan tỏa, 
thiết thực, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 
bàn tỉnh, đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm đến 
công tác kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác 
xây dựng, thi hành pháp luật, nhất là đội ngũ cán bộ làm 
công tác pháp chế, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 
luật, hòa giải viên ở cơ sở,  để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, 
thuyết phục và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật.

Mặt khác cần nhân rộng các mô hình, cách làm hay, 
hiệu quả trong thực tiễn ở các địa phương, đơn vị; có sơ 
kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, khen 
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng thực hiện 
Ngày Pháp luật Việt Nam./.    

Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật của người dân khu Đề Ngữ, xã 
Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ trong Ngày hội Đại 
đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020. 

  NHƯ QUỲNH
Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật 
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Triển khai Quyết định số 1201/QĐ-TTg 
ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh 
châu Âu (EVFTA), UBND tỉnh Phú Thọ đã 
ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định, 
trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ 
chủ yếu như sau:

Một là, chú trọng công tác tuyên truyền, 
phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và 
thị trường của các nước trong Liên minh 
châu Âu cho các đối tượng có liên quan trên 
địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đối tượng có thể 
chịu tác động như: Các cơ quan quản lý cấp 
tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, hiệp hội 
doanh nghiệp, hiệp hội du lịch, hợp tác xã, 
cộng đồng doanh nghiệp, các thành phần 
lao động khác thông qua các phương tiện 
truyền thông, trang thông tin điện tử, các ấn 
phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh 
và truyền hình, các lớp tập huấn, hội thảo 
nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội 
dung cam kết của Hiệp định. Tập trung vào 
quy trình cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, 
hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu, trợ cấp 
xuất khẩu nông nghiệp, thủ tục cấp phép 
xuất nhập khẩu, phí, lệ phí và thủ tục hành 
chính liên quan đến xuất nhập khẩu,… hướng 
vào những loại nông, lâm sản và hàng hóa 
khác là sản phẩm thế mạnh của tỉnh (cây 
chè, bưởi, lúa chất lượng cao). Đẩy mạnh 
công tác cung cấp thông tin, dự báo về các 
thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong 
nước của các cơ quan nhà nước có chức 
năng cung cấp thông tin về thương mại - 
đầu tư để các doanh nghiệp tỉnh có thể kịp 
thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ 
thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu 
hàng hóa của các nước EU. 

Hai là, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thế 
chế, chính sách, pháp luật nhằm cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh. UBND tỉnh 
giao Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan rà soát văn bản quy 
phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành còn hiệu lực để thực hiện Hiệp định. 
Kết quả rà soát cho thấy, trong tổng số 380 
văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 
UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành 
(gồm 139 Nghị quyết; 240 Quyết định; 01 
Chỉ thị), tỉnh Phú Thọ có 05 văn bản quy 
phạm pháp luật (04 Nghị quyết, 01 Quyết 
định) liên quan đến việc thực hiện Hiệp định 
CPTPP và EVFTA. Các văn bản đều có nội 
dung phù hợp với pháp luật hiện hành, có 
thể áp dụng trực tiếp mà không nhất thiết 
phải sửa đổi.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp 
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của 
nền kinh tế và doanh nghiệp, xây dựng các 
chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, 
đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhỏ 
và siêu nhỏ phù hợp với cam kết quốc tế. 
Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, 
hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng 
kênh phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ 
trong và ngoài nước, đẩy mạnh hoạt động 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Chú trọng 
ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao 
chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh của sản 
phẩm nông, lâm, thủy sản; tổ chức lại sản 
xuất theo hướng chuỗi giá trị, phát triển các 
hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế 
biến, tiêu thụ nông sản. Hàng năm, Sở Tư 
pháp đã chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ 
chức hội nghị phổ biến, quán triệt hoặc tọa 
đàm về các nội dung cơ bản của Hiệp định 
cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, xây dựng và hoàn thiện cơ chế 
kiểm soát, phòng ngừa tranh chấp giữa 
Nhà nước và nhà đầu tư theo hướng: Nâng 
tính minh bạch, hiệu quả của công tác thi 
hành và giám sát thi hành pháp luật nhằm 
hạn chế tranh chấp phát sinh với nhà đầu tư 
nước ngoài. Thực hiện có hiệu quả công tác 
hỗ trợ sau đầu tư, giải quyết nhanh chóng, 
kịp thời những khó khăn, vướng mắc của 
nhà đầu tư, tránh phát sinh thành tranh 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH
THƯƠNG MẠI TỰ DO LIÊN MINH CHÂU ÂU - VIỆT NAM (EVFTA) 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

(Xem tiếp trang 22)
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Thực hiện Kế hoạch số 5976/QĐ-
UBND ngày 26/12/2016 của UBND 
tỉnh về việc triển khai Quyết định số 

32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ  ban hành chính sách trợ 
giúp pháp lý 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 và điển hình, 
Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ triển khai 
đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ 
trợ giúp pháp lý theo yêu cầu đề ra. 

Giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh Phú 
Thọ có 41 xã nghèo và 239 thôn, bản đặc 
biệt khó khăn. Số lượng người được trợ giúp 
pháp lý trên địa bàn tỉnh khoảng 790.000 
người (chiếm khoảng 52,3% dân số của 
tỉnh), chủ yếu tập trung ở vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng 
năm, Giám đốc Sở Tư pháp đều giao chỉ 
tiêu vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động 
tố tụng cho các Trợ giúp viên pháp lý, nhất 
là chú trọng các vụ việc phức tạp, điển hình, 
được dư luận quan tâm. Từ tháng 8/2016 
đến nay, tổng số vụ việc tham gia tố tụng để 
bào chữa/bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
cho người được trợ giúp pháp lý có yêu cầu 
trong vụ án hình sự, dân sự và hành chính 
là 1.526 vụ việc, trong đó có 874 vụ việc là 
phức tạp, điển hình (chiếm 57,27% tổng số 
vụ việc), số vụ việc phức tạp, điển hình tăng 
theo từng năm: Năm 2017 có 193 vụ việc; 
năm 2018 có 286 vụ việc; năm 2019 có 212 
vụ việc; năm 2020 có 183 vụ việc.

Thông qua hoạt động tham gia tố tụng, 
nhiều người thuộc diện được trợ giúp pháp 
lý đã được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của mình. Nhiều vụ việc được 
Hội đồng xét xử chấp nhận đã để lại trong 
lòng người được trợ giúp pháp lý niềm tin 
vào hệ thống các cơ quan tư pháp, khẳng 
định vai trò, uy tín, trách nhiệm của hoạt 

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO 
DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC HUYỆN NGHÈO, 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

động trợ giúp pháp lý đối với đời sống xã 
hội, được dư luận xã hội, cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền đánh giá cao. 

Năm 2020, 100% Trợ giúp viên pháp 
lý đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được 
giao, trong đó, nhiều Trợ giúp viên pháp lý 
đã hoàn thành vượt trên 200%. Năm 2019, 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước có 01 
Trợ giúp viên pháp lý là một trong 10 Trợ 
giúp viên pháp lý có số lượng vụ việc tham 
gia tố tụng nhiều nhất toàn quốc.

Hàng năm, Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý đều xây dựng Kế hoạch triển khai công 
tác truyền thông về trợ giúp pháp lý theo 
quy định. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm 
đã phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, 
UBND các xã nghèo, xã có thôn, bản đặc 
biệt khó khăn niêm yết 751 Bảng thông tin 
về trợ giúp pháp lý miễn phí, cấp phát trên 
144.500 tờ gấp tuyên truyền pháp luật và 
trên 23.250 mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp 
lý. Đến nay, 100% trụ sở UBND các xã 
nghèo, nhà văn hóa các thôn, bản đặc biệt 
khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được lắp đặt 
Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý miễn phí. 

Trung tâm đã phối hợp với Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng nhiều 
phóng sự về công tác trợ giúp pháp lý, 
phối hợp với Phòng Tư pháp, Đài Truyền 
thanh các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên 

Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý tại
xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
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Lập, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Đoan 
Hùng và Tam Nông xây dựng, phát chuyên 
trang, chuyên mục về trợ giúp pháp lý tại 
41 xã đặc biệt khó khăn và 239 thôn, bản 
đặc biệt khó khăn ở 64 xã, đảm bảo 100% 
số xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn 
được phát chuyên trang, chuyên mục về 
trợ giúp pháp lý theo định kỳ. Đồng thời, đã 
tiến hành khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp 
lý và tổ chức 615 đợt truyền thông về trợ 
giúp pháp lý tại địa bàn 104 lượt xã nghèo, 
511 lượt thôn, bản đặc biệt khó khăn cho 
trên 30.000 người; đã tiếp nhận, giải đáp 
trực tiếp 3.189 việc cho 3.189 lượt người 
có yêu cầu, thực hiện cấp phát miễn phí 
trên 123.000 tờ gấp pháp luật có nội dung 
liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp 
pháp của công dân. 

Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp 
lý tại xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh 
Phú Thọ.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã phối hợp 
với Viễn thông Phú Thọ thiết lập “Đường 
dây nóng” về trợ giúp pháp lý; năm 2020 
đã có 70 lượt người được tư vấn pháp luật 
và hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện trợ 
giúp pháp lý.

Nhìn chung, đội ngũ người làm công 
tác trợ giúp pháp lý luôn nhiệt tình, tuân 
thủ đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với 
công việc được giao. Công tác tham mưu, 

đề xuất Sở Tư pháp ban hành văn bản chỉ 
đạo thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý 
cho người 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 và điển hình theo Quyết định số 
32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ được thực hiện kịp thời, có 
trọng tâm, trọng điểm. Công tác phối hợp về 
trợ giúp pháp lý, nhất là công tác phối hợp 
về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 
giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý với các cơ 
quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện 
và công tác phối hợp trong công tác truyền 
thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở giữa Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước với Phòng Tư 
pháp cấp huyện, chính quyền địa phương xã 
nghèo, xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn 
được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ.

Năm 2021 và những năm tiếp theo, 
mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 
Phú Thọ đang nỗ lực phấn đấu đưa mô hình 
hoạt động trợ giúp pháp lý trong tỉnh thực 
sự trở thành một địa chỉ tin cậy, quen thuộc 
dành cho người nghèo và các đối tượng 
chính sách trên con đường “xóa đói, giảm 
nghèo về nhận thức pháp luật”, xây dựng 
xã hội dân chủ, công bằng và văn minh./.

           

chấp giữa nhà đầu tư và cơ quan nhà nước. 
Nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết 
tranh chấp trọng tài, tòa án và hoạt động 
thi hành phán quyết trọng tài. Tăng cường 
công tác giám sát thực thi ở cấp cơ sở để 
đảm bảo các chính sách tiến bộ về cải thiện 
môi trường kinh doanh được triển khai có 
hiệu quả, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế cảnh báo sớm để phòng ngừa tranh 
chấp đầu tư.

Hiệp định EVFTA sẽ mang lại những cơ 
hội to lớn cho thương mại, đầu tư và phát 
triển kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Phú 

Thọ nói riêng, nhưng cũng đặt ra những 
thách thức không nhỏ, đòi hỏi các cấp, các 
ngành, tổ chức hiệp hội và đặc biệt là các 
doanh nghiệp phải hành động nhanh hơn, 
quyết liệt hơn, thực hiện đầy đủ, đồng bộ và 
hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 
để thực hiện có trách nhiệm những cam kết 
đã ký, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh 
và tận dụng được hết cơ hội mà Hiệp định 
mang lại cho nền kinh tế./.

(Tiếp theo trang 20)

TRUNG HIẾU
Trung tâm Trợ giúp pháp lý

VIỆT ANH
Phòng Văn bản quy phạm pháp luật

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI...
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Nhận thức rõ tầm 
quan trọng của công 
tác xây dựng Chính 

quyền điện tử, đặc biệt là 
Nghị quyết số 17/NQ-CP 
của Chính phủ về một số 
nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm phát triển Chính phủ 
điện tử giai đoạn 2019-
2020, định hướng đến năm 
2025, tỉnh Phú Thọ đã tập 
trung nguồn lực, đẩy mạnh 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
tạo ra sự đồng bộ trong triển 
khai thực hiện. 

Đến nay, hạ tầng kỹ 
thuật phục vụ ứng dụng 
công nghệ thông tin tại cơ 
quan hành chính các cấp 
được đầu tư khá đầy đủ. 
100% các sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện đã 
được đầu tư xây dựng hệ 
thống mạng nội bộ kết nối 
Internet. Hệ thống một cửa 
điện tử tích hợp Cổng dịch 
vụ công trực tuyến được 
triển khai đồng bộ, thống 
nhất, liên thông đến 100% 
các cơ quan nhà nước từ 
cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp 
xã và đã kết nối liên thông 
Cổng dịch vụ công Quốc 
gia. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công của tỉnh là 
đầu mối trong việc tiếp nhận 
và trả kết quả, giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc thẩm 

trong xây dựng Chính quyền điện tử
Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã 

hội số là xu thế tất yếu. Những năm gần đây, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng Chính 
quyền điện tử và đạt được kết quả quan trọng. Đặc biệt, năm 2020 là năm có những bước phát triển đột phá trong công tác 
xây dựng Chính quyển điện tử của tỉnh, bước đầu hình thành một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, tạo bước đà quan 
trọng cho thời kỳ phát triển mới. 

Bước tiến mới

Người dân tra cứu và sử dụng dịch vụ công trực tuyến
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

quyền của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, 
tạo sự chuyển biến, đột phá trong đẩy mạnh cải cách hành 
chính, cách thức làm việc với người dân, doanh nghiệp. Dự 
án đô thị thông minh của thành phố Việt Trì đã hỗ trợ tích 
cực cho các hoạt động giám sát điều hành của các cơ quan 
nhà nước và các hoạt động của người dân sinh sống trên 
địa bàn thành phố,... 

Đặc biệt, năm 2020, Phú Thọ đã xây dựng hoàn thiện 
và đưa vào sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến và Trung 
tâm Điều hành thông minh (IOC). Hệ thống hội nghị trực 
tuyến được triển khai tại các điểm cầu đã đảm bảo công tác 
chỉ đạo điều hành được thống nhất, xuyên suốt góp phần 
tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại và nâng cao hiệu quả 
chỉ đạo điều hành của các cấp. Trung tâm Điều hành thông 
minh (IOC) với chức năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống 
sẵn có của tỉnh đã giúp địa phương có được một cái nhìn 
toàn cảnh về thông tin liên quan đến các đơn vị, lĩnh vực,... 
trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời cho phép sử dụng thông 
tin và công nghệ phân tích để người điều hành ra những 
quyết định sáng suốt, kịp thời, giúp quản lý được đa dạng 
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các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề đã 
được dự liệu trước và những vấn đề xảy ra 
đột xuất, tình huống khẩn cấp. Hiện nay, 
Phú Thọ đang tổ chức triển khai dự án xây 
dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin 
mạng với mục tiêu đảm bảo an toàn thông 
tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc 
chính quyền điện tử để xử lý, ứng cứu kịp 
thời nguy cơ mất an toàn thông tin mạng 
trong thời gian nhanh nhất.

Cổng dịch vụ công của tỉnh đã kết nối 
58 bộ thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ 
công quốc gia. Số lượng dịch vụ công trực 
tuyến mức độ mức 3, mức độ 4 tăng cao với 
trên 1.600 dịch vụ. Việc duy trì cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến, xử lý hồ sơ qua 
mạng và thanh toán không dùng tiền mặt 
đã thu hút được sự tham gia của người dân 
và doanh nghiệp. 100% sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành, thị đều xử lý hồ 
sơ giải quyết thủ tục hành chính qua phần 
mềm một cửa hành chính công và Cổng 
dịch vụ công trực tuyến. Ứng dụng chữ ký 
số trong các cơ quan, đơn vị được quan tâm 
đẩy mạnh. Đã cấp trên 5.000 hộp thư điện 
tử cho 100% cơ quan, đơn vị địa phương 
phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ và công 
việc liên quan đến công vụ của cơ quan 
nhà nước; bàn giao trên 4.000 chứng thư 
số chuyên dùng Chính phủ; cấp 155 chứng 
thư số cá nhân sử dụng Sim PKI cho lãnh 
đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và 
một số sở, ngành. Việc gửi nhận văn bản 
điện tử được triển khai và chỉ đạo quyết liệt. 
Tỷ lệ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành, thị thực hiện gửi, nhận văn bản điện 
tử tích hợp chữ ký số là 100%. Tỷ lệ trao đổi 
văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số của 
các cơ quan nhà nước đạt trên 85%. 

Để đảm bảo hiệu quả của Chính quyền 
điện tử, Phú Thọ đang chú trọng nâng cao 
chất lượng công vụ và xây dựng “công dân 
điện tử”. Năm 2020, ngành chức năng của 
tỉnh đã tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất 
lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội 
ngũ lãnh đạo, cán bộ cấp xã; đồng thời, đẩy 
mạnh tuyên truyền; bố trí cán bộ chuyên 
trách về công nghệ thông tin hỗ trợ, hướng 
dẫn công dân khai thác các tiện ích của hệ 
thống chính quyền điện tử. Nhờ đó, ý thức 

trách nhiệm, chất lượng phục vụ người dân 
được nâng lên; người dân và doanh nghiệp 
đã từng bước tiếp cận và sử dụng ứng dụng 
công nghệ thông tin trong giao dịch chính 
quyền điện tử. 

Có thể thấy, việc xây dựng và phát 
triển Chính quyền điện tử tại Phú Thọ đã 
sẵn sàng không chỉ ở hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật được đầu tư mà ở chính những lợi ích 
căn bản mà Chính quyền điện tử đã mang 
lại. Đó là, làm tăng hiệu quả làm việc của 
các cơ quan và chính quyền các cấp; tính 
công khai, minh bạch trong hoạt động của 
các cơ quan quản lý nhà nước được nâng 
lên; người dân và doanh nghiệp hài lòng khi 
được các cơ quan quản lý nhà nước cung 
cấp thông tin, cung cấp dịch vụ nhanh hơn, 
thuận tiện hơn.

Theo đánh giá xếp hạng mức độ công 
nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố do 
Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện 
và mức độ hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp, năm 2019 Phú Thọ xếp thứ 11/63 
tỉnh, thành phố về chính quyền điện tử (tăng 
1 bậc so với năm 2018); xếp thứ 22/63 tỉnh, 
thành phố về chỉ số thành phần “Hiện đại 
hóa hành chính” (tăng 13 bậc so với năm 
2018); chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành 
chính (SIPAS) xếp thứ 25/63 tỉnh, thành 
phố, tăng 28 bậc so với năm 2018 (vượt chỉ 
tiêu Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về thực hiện khâu đột phá về cải 
cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ 
tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2016 - 2020) góp phần đưa Phú Thọ xếp 
thứ 20/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc so với 
năm 2018) về Chỉ số cải cách hành chính 
(PAR INDEX).

Với sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự 
chung sức, đồng lòng của cấp uỷ, chính 
quyền và sự vào cuộc tích cực của người 
dân và doanh nghiệp, năm 2020 đã tạo 
ra bước tiến mới trong công tác xây dựng 
Chính quyền của tỉnh, đặt nền móng vững 
chắc cho giai đoạn tiếp theo./.
                  

LÊ KHÁNH
Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ
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Sau 4 năm triển khai Luật Hộ tịch trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ, công tác đăng 
ký, quản lý hộ tịch từng bước ổn định 

và đi vào nền nếp, cơ sở vật chất từng bước 
được cải thiện, các sự kiện hộ tịch của cá 
nhân được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính 
xác; đảm bảo về trình tự, thủ tục tạo điều 
kiện thuận lợi cho người yêu cầu đăng ký 
hộ tịch.

Tuy nhiên, trên thực tế các vụ việc hộ 
tịch luôn phát sinh đa dạng, phức tạp, nhiều 
trường hợp tuy là các sự kiện hộ tịch thường 
xuyên xảy ra như: Việc sinh, việc xác nhận 
tình trạng hôn nhân, việc tử, việc thay đổi 
họ, tên,… nhưng lại có nhiều tình tiết phức 
tạp mà Luật Hộ tịch và các văn bản quy định 
chi tiết thi hành chưa dự liệu được, đó là:

Thứ nhất là việc đăng ký lại khai sinh
Đăng ký lại khai sinh để phục vụ cho 

việc thu thập thông tin cấp số định danh 
cá nhân, hầu hết các trường hợp này đều 
đã lớn tuổi không còn lưu giữ được bản sao 
giấy khai sinh hợp lệ, chủ yếu chỉ có Sổ 
hộ khẩu và Giấy chứng minh nhân dân, 
trong khi đó nhiều trường hợp Sổ hộ khẩu 
và Giấy chứng minh nhân dân chỉ ghi năm 
sinh hoặc Giấy chứng minh nhân dân có 
ghi ngày, tháng, năm sinh nhưng trong Sổ 
hộ khẩu chỉ ghi năm sinh, nhiều trường 
hợp các thông tin về ngày, tháng, năm sinh 
trong Sổ hộ khẩu và Giấy chứng minh nhân 
dân không thống nhất, không trùng khớp,…

Đối với tình huống này sẽ xảy ra 03 
trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu người yêu cầu biết 
thông tin về ngày, tháng sinh của mình thì 
người đó lập văn bản cam đoan để xác định 
ngày, tháng sinh theo văn bản cam đoan. 

Trường hợp 2: Người yêu cầu không 
nhớ ngày, tháng sinh thì áp dụng theo quy 
định tại Khoản 5, Điều 26 Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP: “Trường hợp người yêu 
cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng 
hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về 
nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội 
dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống 

THÁO GỠ MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC HỘ TỊCH Ở CƠ SỞ
nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai 
sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính 
thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, 
công chức, viên chức, người đang công tác 
trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai 
sinh được xác định theo văn bản của Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c 
khoản 1 Điều này”.

Trường hợp 3: Giấy tờ, hồ sơ của người 
yêu cầu không có sự thống nhất thì căn cứ 
vào giấy tờ được lập đầu tiên hợp lệ, trong 
trường hợp giấy tờ được lập đầu tiên không 
thống nhất với các loại giấy tờ khác và khi 
tiếp nhận yêu cầu đăng ký lại cơ quan đăng 
ký hộ tịch nhận thấy các thông tin về họ, tên, 
chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh được ghi 
trên giấy tờ được lập đầu tiên không đúng 
với thực tế và người có yêu cầu cam đoan 
các thông tin trong giấy tờ được lập đầu tiên 
là không đúng thì cơ quan đăng ký hộ tịch 
yêu cầu người đăng ký lại khai sinh viết văn 
bản cam đoan về việc các thông tin được 
ghi trên loại giấy tờ nào là chính xác và phải 
chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu cam đoan 
sai sự thật, đồng thời cơ quan đăng ký hộ 
tịch tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin 
trên thực tế (làm việc với các cơ quan liên 
quan, gia đình, đặc biệt lưu ý về tính hợp 
lý trong mối quan hệ anh, chị, em ruột của 
người yêu cầu đăng ký lại khai sinh), sau 
đó thực hiện đăng ký lại khai sinh nếu kết 
quả xác minh là phù hợp. Trong trường hợp 
không xác định được ngày, tháng sinh thì 
ghi ngày 01 tháng 01 của năm sinh.

Thứ hai là việc thay đổi chữ đệm và tên
Thay đổi chữ đệm và tên với lý do trùng 

tên với người trong gia đình, dòng họ gây 
ảnh hưởng đến tình cảm gia đình nhưng 
không có giấy tờ chứng minh như gia phả.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 
28 Bộ Luật Dân sự năm 2015: Quyền thay 
đổi họ, tên là quyền dân sự của công dân, 
cá nhân được phép yêu cầu cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền công nhận việc thay 
đổi họ, tên khi thuộc một trong các trường 
hợp quy định tại Khoản 1, Điều 28 Bộ Luật 
Dân sự năm 2015. Như vậy, công dân có 
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quyền thay đổi tên, chữ đệm với lý do trùng 
tên với người trong dòng họ, không cần phải 
có gia phả của dòng họ. Tuy nhiên, để bảo 
đảm chặt chẽ tránh trường hợp thay đổi tên, 
chữ đệm nhằm mục đích vi phạm pháp luật 
như: Xuất cảnh trái phép, trốn tránh chấp 
hành nghĩa vụ dân sự, hình sự,… đề nghị cơ 
quan đăng ký hộ tịch yêu cầu công dân viết 
Bản cam đoan việc thay đổi tên, chữ đệm là 
đúng sự thật không nhằm bất cứ mục đích 
gì khác, nếu cam đoan sai mục đích phải 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, 
đồng thời tiến hành xác minh (tại gia đình, 
dòng họ, chính quyền địa phương nơi công 
dân đang sinh sống) sau khi xác minh, nếu 
kết quả xác minh đúng thực tế thì cơ quan 
đăng ký hộ tịch thực hiện thủ tục thay đổi 
tên, chữ đệm theo quy định của pháp luật 
về hộ tịch.

Thứ ba là việc đăng ký khai tử cho 
người chết đã lâu không có Giấy báo tử 
hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử

Người yêu cầu phải cung cấp được giấy 
tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ 
chứng minh sự kiện chết (ví dụ: Hồ sơ, lý 
lịch cá nhân đi học, đi làm do cơ quan, đơn 
vị học tập, công tác quản lý, xác nhận,… 
giấy tờ, tài liệu này cần được cơ quan đăng 
ký hộ tịch phối hợp với các cơ quan quản lý 
liên quan kiểm tra, xác minh chặt chẽ, bảo 
đảm thông tin đúng sự thật).

Trường hợp người yêu cầu cung cấp 
được các giấy tờ như: Gia phả dòng họ, giấy 
tờ tùy thân của người chết (nếu có); ảnh bia, 
mộ người chết; văn bản xác nhận của người 
làm chứng về các thông tin liên quan đến 
người chết, sự kiện chết, các thông tin này 
được cơ quan đăng ký hộ tịch kiểm tra, xác 
minh, lập Biên bản xác minh thì cũng được 
coi là một trong những căn cứ để thực hiện 
việc đăng ký khai tử. Trường hợp người yêu 
cầu không có bất kỳ giấy tờ, tài liệu, chứng 
cứ chứng minh hoặc giấy tờ, tài liệu, chứng 
cứ không hợp lệ thì cơ quan đăng ký hộ tịch 
từ chối đăng ký khai tử theo quy định tại 
Khoản 2, Điều 13 Thông tư 04/2020/TT-
BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/
NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật hộ tịch.
Thứ tư là việc thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch không phải là ngày, tháng, 
năm sinh, sai quê quán, quê quán của 
con không thống nhất với quê quán của 
cha, mẹ

Theo quy định tại Khoản 12, Điều 4 Luật 
Hộ tịch:“Cải chính hộ tịch là việc cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những 
thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường 
hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch”.

Đối với những trường hợp việc xác định 
quê quán được áp dụng theo Quyết định số 
1203/QĐ-TPHT ngày 26/12/1998 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp, theo đó, quê quán là 
nơi sinh trưởng của cha đẻ, nếu không rõ 
cha đẻ là ai thì ghi là nơi sinh trưởng của mẹ 
đẻ là phù hợp với quy định của pháp luật hộ 
tịch tại thời điểm đăng ký, không có sai sót 
nên nếu hiện tại, người dân có yêu cầu cải 
chính lại quê quán của người con theo quê 
quán của người cha hoặc của người mẹ cho 
phù hợp với quy định của Luật Hộ tịch là 
không có cơ sở tiếp nhận, giải quyết. 

Đối với với những trường hợp không xác 
định quê quán theo Quyết định số 1203/
QĐ-TPHT ngày 26/12/1998 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp, khi quê quán của người con 
không thống nhất với quê quán của người 
cha hoặc người mẹ thì được coi là sai sót 
khi đăng ký, để giải quyết những trường 
hợp này cơ quan đăng ký hộ tịch hướng dẫn 
người dân thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch 
theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn 
bản hướng dẫn thi hành.

Luật Hộ tịch ra đời là bước tiến dài trong 
cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa 
cho người dân khi có nhu cầu. Để phát huy 
hiệu quả của Luật Hộ tịch, Sở Tư pháp và 
Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị cần 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về hộ tịch; tăng cường 
công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chủ 
động hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức 
Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; thường xuyên tiến 
hành kiểm tra, thanh tra để phát huy những 
mặt tích cực, đồng thời khắc phục kịp thời 
những sai phạm trong công tác đăng ký, 
quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh./.

       
  

  BÍCH LIÊN
Phòng Bổ trợ & Hành chính tư pháp
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Trong thời gian qua, dưới sự lãnh chỉ 
đạo của Ban Thường vụ Công đoàn 
viên chức tỉnh, Đảng ủy Sở và sự 

quan tâm, tạo điều kiện của Thủ trưởng cơ 
quan, Công đoàn Sở Tư pháp đã thực hiện 
vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết 
Đại hội Công đoàn Sở Tư pháp lần thứ VIII, 
nhiệm kỳ 2017- 2022. Một trong những kết 
quả nổi bật là phát huy vai trò, tinh thần 
đoàn kết, tích cực tham gia vào hoạt động 
ủng hộ, từ thiện do cấp ủy Đảng, tổ chức 
đoàn thể phát động.

Dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn, 
các Tổ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân 
dân, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn và Ban 
Nữ công luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, phát huy khả năng đóng góp 
tích cực từ các thành viên trong tổ chức và 
đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt trong 
Tổ. Công đoàn Sở luôn kịp thời thực hiện 
chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động; công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm; 

các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao 
động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ 
quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất 
lượng, hiệu quả”, “Đổi mới sáng tạo trong 
hoạt động công đoàn” và Cuộc vận động xây 
dựng người CBCCVC “Trung thành - Trách 
nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”, “CBCCVC 
nói không với tiêu cực” gắn với phong trào 
thi đua “Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ 
luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị được giao”, “Ngành Tư 
pháp chung sức góp phần xây dựng nông 
thôn mới”... được tổ chức thực hiện với sức 
lan tỏa và thu hút nhiều người tham gia.

Hoạt động ủng hộ nhân đạo, từ thiện 
trên tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành 
đùm lá rách”, thể hiện sâu sắc tình người, 
giá trị nhân văn trong cuộc sống. Riêng 
trong giai đoạn 2017-2020, Công đoàn Sở 
đã phát động đoàn viên công đoàn tham 
gia ủng hộ nhiệt tình, tích cực với tổng số 
tiền trên 70 triệu đồng trong Quỹ Mái ấm 

tích cực tham gia các hoạt đông ủng hộ nhân đạo, từ thiện

CÔNG ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT
“tương thân, tương ái”

Tinh thần đoàn kết, 
“tương thân, tương ái” 
không chỉ là nghĩa cử, giá 
trị nhân văn cao đẹp trong 
truyền thống văn hóa dân 
tộc Việt Nam mà còn là 
động lực, sức mạnh to 
lớn giúp vượt qua mọi khó 
khăn, thách thức, thúc đẩy 
hoàn thành thắng lợi mọi 
mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp

tham gia ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.  
(Ảnh: Linh Chi)

(Xem tiếp trang 30)

HỮU VĂN
Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở
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mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật 
rồi đưa ra các cách thức giải quyết cụ thể và 
liên hệ thực tế tại địa phương. Phần thi năng 
khiếu, thông qua các tiểu phẩm, hài kịch các 
đội đã phản ánh về tệ nạn rượu chè, cờ bạc, 
tư tưởng trọng nam khinh nữ; xích mích tình 
cảm vợ chồng, gia đình; công tác bảo vệ môi 
trường, đất đai, dân sự, hình sự, hôn nhân 
và gia đình, bình đẳng giới, hòa giải ở cơ sở; 
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới;...

Kết thúc Chương trình giao lưu tìm hiểu 
kiến thức pháp luật năm 2020, Ban Tổ chức 
đã trao giải A cho đội đến từ xã Sơn Thuỷ; 
giải B cho thị trấn Thanh Thuỷ, xã Đồng 
Trung và ba giải C cho các đơn vị còn lại.

Chương trình giao lưu tìm hiểu kiến 
thức pháp luật năm 2020 đã giúp các đội 
của các xã, thị trấn thể hiện được trình độ 
hiểu biết kiến thức pháp luật đa dạng, vận 
dụng kinh nghiệm thực tiễn trong việc xử lý 
các tình huống; tạo sự chuyển biến trong 
nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật 
của cán bộ, công chức và Nhân dân. Đây 
là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong đợt 
cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt 
Nam năm 2020./.

HUYỆN THANH THUỶ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU
 TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT NĂM 2020

Ban Tổ chức tặng hoa cho đại diện các đội tham gia giao lưu.

HƯƠNG GIANG
Phòng Tư pháp huyện Thanh Thủy

Thực hiện Kế 
hoạch số 2731/
K H - U B N D 

ngày 21/01/2020 
của UBND tỉnh Phú 
Thọ về công tác phổ 
biến, giáo dục pháp 
luật, hòa giải ở cơ sở 
và xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2020, 
UBND huyện đã chủ 
động xây dựng Kế 
hoạch hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt 
Nam trên địa bàn huyện, tập trung chỉ đạo 
Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn thực 
hiện các hoạt động để tổ chức Chương trình 
giao lưu tìm hiểu kiến thức pháp luật; thành 
lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cùng tổ thư 
ký và giúp việc Chương trình giao lưu. 

UBND các xã, thị trấn tham gia Chương 
trình giao lưu đã chuẩn bị chu đáo từ khâu 
lựa chọn chủ đề, nội dung, hình ảnh đặc sắc 
của địa phương mình để tham gia giao lưu, 
các đội tập luyện để chuẩn bị cho Chương 
trình giao lưu tìm hiểu kiến thức pháp luật 
theo kế hoạch đã đề ra.

Ngày 04/11/2020, Chương trình giao 
lưu tìm hiểu kiến thức pháp luật huyện 
Thanh Thủy đã diễn ra với sự tham gia 
của 06 đội thi đến từ các xã Đào Xá, Tân 
Phương, Tu Vũ, Sơn Thủy, Đồng Trung và 
thị trấn Thanh Thủy.

Với hình thức sân khấu hoá, các đội 
đã thể hiện sinh động các  phần thi: Phần 
chào hỏi với nội dung giới thiệu vẻ đẹp quê 
hương, con người của địa phương trong thời 
kỳ mới, giới thiệu về thành viên tham gia 
Chương trình giao lưu, những thành tích nổi 
bật trong việc xây dựng, thi hành và bảo 
vệ pháp luật. Phần giao lưu kiến thức, các 
đội tự lựa chọn câu hỏi tình huống về những 
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Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) được 
thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc 
hội khoá XII, có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/7/2010. Qua hơn 10 năm triển 
khai thực hiện Luật LLTP trên địa bàn tỉnh, 
việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 
của công dân đối với việc chứng minh nhân 
thân tư pháp của cá nhân khi tham gia vào 
các quan hệ pháp lý, dân sự, góp phần hỗ 
trợ cho các cơ quan nhà nước trong quản lý 
dân cư, quản lý xã hội hướng tới chất lượng 
và hiệu quả.

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán 
triệt Luật LLTP được thực hiện đa dạng, 
phong phú, góp phần nâng cao nhận thức 
của các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển 
biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức về vai trò, tầm quan 
trọng của LLTP trong đời sống xã hội. Tổ 
chức, bộ máy, nhân lực làm công tác LLTP 
từng bước được kiện toàn. Hiện tại, Phòng 
Bổ trợ và Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp 
bố trí 06 công chức đều được đào tạo bài 
bản về nghiệp vụ, có kỹ năng về công nghệ 
thông tin để sử dụng phần mềm LLTP trong 
tiếp nhận, xử lý thông tin LLTP.

Công tác cấp phiếu LLTP cơ bản đáp 
ứng yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức 
trên địa bàn tỉnh, thủ tục từng bước được 
cải cách theo hướng đơn giản, thuận tiện. 
Hiện nay, việc tiếp nhận và giải quyết hồ 
sơ cấp Phiếu LLTP thông qua các phương 
thức: Trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và 
trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông” được đặt tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh; thông qua dịch vụ 
bưu chính và tiếp nhận trực tuyến. Trong 
10 năm qua, Sở Tư pháp đã cấp tổng số 
37.350 phiếu, trong đó Phiếu LLTP cấp 
trước, đúng hạn là 35.872 phiếu (chiếm 
96,05%); Phiếu LLTP cấp quá hạn là 1.478 
phiếu (chiếm 3,95%).

Công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP 
có sự phối hợp chặt chẽ trong việc cung 
cấp thông tin của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

và cấp huyện, cơ quan Công an cấp huyện, 
Cơ quan Thi hành án dân sự với Sở Tư pháp 
cơ bản ổn định và đi vào nền nếp, số lượng 
thông tin gửi đến Sở Tư pháp tương đối đầy 
đủ, kịp thời. Trong 10 năm, Sở Tư pháp đã 
nhận được được 47.478 thông tin LLTP; 
cung cấp thông tin cho Trung tâm LLTP 
Quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh bạn được 
3.232 thông tin, cung cấp thông tin LLTP 
dưới dạng dữ liệu điện tử 14.512 thông tin. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào 
quản lý LLTP được đẩy mạnh. Hiện nay, 
Sở Tư pháp Phú Thọ đang sử dụng phân 
hệ đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến do 
Bộ Tư pháp xây dựng, đồng thời tích hợp 
đăng ký trực tuyến với dịch vụ nhận hồ sơ 
và trả kết quả cấp Phiếu LLTP thông qua 
dịch vụ bưu chính; cung cấp dịch vụ cấp 
phiếu LLTP theo phương thức trực tuyến 
mức độ 4; sử dụng hộp thư điện tử do Bộ 
Tư pháp cấp để trao đổi thông tin LLTP với 
Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, 
ứng dụng phần mềm công nghệ “Kiềng ba 
chân” (Sở Tư pháp, Trung tâm LLTP Quốc 
gia, Bộ Tư pháp và Cục C53, nay là Cục 
V06, Bộ Công an) trong công tác tra cứu, 
xác minh thông tin để cấp phiếu LLTP cùng 
các phương tiện hỗ trợ (máy scan tốc độ 
cao) đã góp phần không nhỏ trong việc giải 
quyết kịp thời việc tra cứu, xác minh thông 
tin để cấp Phiếu LLTP cho người dân, khắc 
phục đáng kể tình trạng trễ hạn trong cấp 
Phiếu LLTP.

Tuy nhiên, công tác LLTP trên địa bàn 
tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc 
trong tổ chức thực hiện như: Luật LLTP và 
các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn 
thi hành còn chưa có sự thống nhất, đồng 
bộ với các văn bản pháp luật khác có liên 
quan; Cơ sở dữ liệu LLTP đang trong quá 
trình mới hình thành nên chưa đầy đủ; số 
lượng thông tin tồn đọng nhiều chưa đáp 
ứng yêu cầu về khai thác, sử dụng và xây 
dựng; một số trường hợp chậm trả kết quả 
cấp Phiếu LLTP cho công dân do chưa có 

Luật Lý lịch tư pháp 
NHIỀU KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN SAU 10 NĂM THI HÀNH
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quy định riêng về thủ tục, hồ sơ về xóa án 
tích; số lượng nhân sự mỏng so với khối 
lượng công việc phải thực hiện; kinh phí 
cho công tác LLTP nhất là xây dựng cơ sở 
dữ liệu LLTP chưa được đầu tư tương xứng 
với nhiệm vụ; Tình trạng các cơ quan, đơn 
vị lạm dụng yêu cầu Phiếu LLTP số 2 diễn 
ra phổ biến đã ảnh hưởng đến quyền được 
pháp luật bảo đảm bí mật cá nhân và ảnh 
hưởng đến chủ trương tái hoà nhập cộng 
đồng, gây khó khăn cho người từng bị kết 
án khi tham gia các quan hệ xã hội như: 
Hạn chế cơ hội tìm việc làm, cơ hội nhập 
cảnh, du học, định cư ở nước ngoài (mặc dù 
người đó đã được xoá án tích),...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả thi hành 
Luật LLTP trong thời gian tới, đề nghị Bộ 
Tư pháp nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện 
các quy định của pháp luật về LLTP, quy 

công đoàn, Quỹ Vì nữ công nhân, lao động 
nghèo, Bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa... 
Hằng năm, vào dịp Tết cổ truyền của dân 
tộc, Công đoàn Sở Tư pháp luôn đề xuất 
với Ban Thường vụ CĐVC tỉnh, Thủ trưởng 
Cơ quan tặng quà cho cán bộ đoàn viên có 
hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ, ủng hộ đoàn 
viên gặp thiên tai bão lũ,… phần nào đã kịp 
thời động viên tinh thần đoàn viên ổn định 
cuộc sống. Thường kỳ, BCH Công đoàn tổ 
chức kịp thời, chu đáo việc thăm hỏi, động 
viên, chia sẻ với đoàn viên và gia đình khi 
có việc hiếu, ốm đau.Trong hoạt động nghề 
nghiệp, khi chứng kiến những con người 
gặp hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong 
cuộc sống, các đoàn viên công đoàn sẵn 
sàng chung tay cùng mọi người xung quanh 
động viên, chia sẻ dù có khi đời sống bản 
thân còn những khó khăn.

Trong năm 2020, tình hình dịch bệnh 
COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế 
- xã hội, bên cạnh việc thực hiện nghiêm 
túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo 
chỉ đạo của trung ương và tỉnh, tập thể 
CBCCVCNLĐ Sở Tư pháp đã ủng hộ với 
số tiền là 14 triệu đồng. Chia sẻ khó khăn 

định chặt chẽ về thành phần hồ sơ, thống 
nhất và đảm bảo về thời hạn giải quyết yêu 
cầu cấp Phiếu LLTP giữa Luật LLTP và các 
Luật, Bộ luật có liên quan như Bộ luật Tố 
tụng hình sự đối với các trường hợp xác 
minh điều kiện đương nhiên xóa án tích; 
quy định chặt chẽ về đối tượng được yêu 
cầu cấp, sử dụng Phiếu LLTP số 2 và hình 
thức của Phiếu LLTP số 2; có phương án 
kết nối cơ sở dữ liệu LLTP với các cơ sở dữ 
liệu của các cơ quan khác, nhằm trao đổi, 
cung cấp, tra cứu thông tin LLTP giữa các 
cơ quan qua hệ thống mạng; quan tâm phối 
hợp trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ LLTP 
cho đội ngũ công chức làm công tác cung 
cấp, tra cứu, xác minh thông tin LLTP ở các 
địa phương./.

      
 

với đồng bào miền Trung liên tiếp chịu ảnh 
hưởng nặng nề của nhiều cơn bão, đoàn 
viên công đoàn Sở đã tích cực ủng hộ đồng 
bào miền Trung khắc phục thiên tai với số 
tiền hơn 14 triệu đồng. Đồng thời, từ tình 
cảm sâu sắc hướng về miền Trung, nhiều 
đoàn viên công đoàn đã ủng hộ lương thực, 
đồ dùng, vật dụng thiết yếu cho các hộ gia 
đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai từ lời 
kêu gọi của các tổ chức, đoàn thể xã hội.

Thực hiện Chương trình hành trình đỏ 
“Giọt hồng Đất Tổ” của UBND tỉnh trong  
04 năm qua, Sở đã có 32 đơn vị máu được 
hiến tặng.

Từ những kết quả đã đạt được, Công 
đoàn Sở Tư pháp luôn xếp loại Công đoàn 
cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều 
đoàn viên công đoàn vinh dự được khen 
thưởng từ các cấp, các ngành. Đây là nguồn 
động lực khích lệ, động viên tổ chức Công 
đoàn Sở tiếp tục nỗ lực, phát huy những 
kết quả đã đạt được, khắc phục những khó 
khăn, thách thức để dành thắng lợi mọi mục 
tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, 
đóng góp ý nghĩa tích cực vào nhiệm vụ 
chính trị chung của cơ quan, đơn vị./.

           

NGỌC BÍCH
Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp

CÔNG ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP PHÁT HUY TINH THẦN...
(Tiếp theo trang 27)
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Hội đồng phối hợp phổ 
biến, giáo dục pháp 
luật (Hội đồng) tỉnh 

Phú Thọ được thành lập từ 
năm 1998 theo Quyết định 
của UBND tỉnh, thường 
xuyên được rà soát, kiện 
toàn, bảo đảm phù hợp với 
quy định pháp luật và biến 
động nhân sự của các cơ 
quan thành viên. Hiện nay, 
Hội đồng có 38 thành viên, 
trong đó: Chủ tịch Hội đồng 
là Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
Giám đốc Sở Tư pháp là 
Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó 
Giám đốc Sở Tư pháp phụ 
trách lĩnh vực PBGDPL là Uỷ 

viên thường trực của Hội đồng. Các thành 
viên Hội đồng, Tổ thư ký, Cơ quan thường 
trực của Hội đồng (Sở Tư pháp) luôn chủ 
động phối hợp và hoạt động đúng theo Quy 
chế đã đề ra. Hằng năm, căn cứ hướng dẫn 
của Bộ Tư pháp, Hội đồng đều ban hành 
Kế hoạch hoạt động và chỉ đạo các cơ quan 
thành viên của Hội đồng xây dựng Kế hoạch 
hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ của từng cơ quan, đơn vị. Do đó, công 
tác PBGDPL đã có tác dụng hỗ trợ tích cực 
trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 
của hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh. Những năm gần đây, Hội đồng đã 
chú trọng phổ biến các quan điểm, chính 
sách mới được ban hành; những vấn đề dư 
luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng 
dư luận; nội dung các điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc 
tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp; 
chủ trương, quan điểm, chính sách, về xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, về cải 

Tổ chức và hoạt động
CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT TỈNH PHÚ THỌ

Điểm cầu tỉnh Phú Thọ tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai 
Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu 

quả tại các Bộ, ngành, địa phương.

cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ cải 
cách tư pháp và hoạt động tư pháp,... Hội 
đồng đã tư vấn cho UBND tỉnh về chủ đề, 
nội dung PBGDPL cần tuyên truyền gắn 
với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 
Các cơ quan thành viên của Hội đồng đã tổ 
chức nhiều hội nghị tập huấn giới thiệu các 
văn bản pháp luật liên quan đến việc thực 
hiện nhiệm vụ PBGDPL của các cơ quan, 
đơn vị trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
Báo Phú Thọ tiếp tục phát huy hiệu quả, 
xây dựng được nhiều chuyên trang, chuyên 
mục về PBGDPL và liên tục cập nhập, 
đưa tin về các chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân 
dân. Sở Tư pháp đã tham mưu xây dựng và 
đưa vào vận hành Trang thông tin điện tử  
PBGDPL của tỉnh; biên soạn tài liệu tuyên 
truyền, phổ biến (tờ gấp, cẩm nang, bản tin, 
đặc san,...), giới thiệu các luật, pháp lệnh, 
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VÂN ANH
Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật

văn bản mới tạo điều kiện thuận lợi các cơ 
quan, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên pháp 
luật, tuyên truyền viên pháp luật dùng làm 
tài liệu để thực hiện PBGDPL được chính 
xác và thống nhất. 

Hằng năm, Hội đồng thường xuyên chỉ 
đạo việc rà soát, kiện toàn, bổ sung, đội ngũ 
báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên 
cấp xã. Hiện nay, toàn tỉnh có 63 báo cáo 
viên pháp luật cấp tỉnh, 318 báo cáo viên 
pháp luật cấp huyện và 2.803 tuyên truyền 
viên pháp luật cấp xã. Các Sở, ban, ngành, 
đoàn thể của tỉnh có 52 người làm công 
tác pháp chế thực hiện công tác PBGDPL. 
Việc bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp 
luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, cung 
cấp tài liệu pháp luật nhằm nâng cao năng 
lực hoạt động cho đội ngũ người làm công 
tác PBGDPL, đội ngũ giáo viên, giảng viên 
giảng dạy môn Giáo dục công dân, Pháp 
luật trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn 
tỉnh được Hội đồng quan tâm chỉ đạo thực 
hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện 
công tác PBGDPL ngày càng có nhiều 
người có chuyên môn luật tham gia. 

Tham mưu ban hành và triển khai thực 
hiện nhiều Chương trình, Đề án PBGDPL 
theo các giai đoạn; tổ chức các đợt tuyên 
truyền cao điểm như: Bầu cử Đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Đại hội 
Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XI, XII, XIII; tuyên truyền Hiến 
pháp năm 2013; các đợt cao điểm tuyên 
truyền về trật tự an toàn giao thông, phòng 
chống cháy nổ, dịch bệnh, phòng chống tội 
phạm,... Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, Sở 
Tư pháp chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các 
cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Ngày 
Pháp luật trên địa bàn tỉnh với nội dung và 
hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới 
thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân 
dân tham gia; thường xuyên tham mưu giúp 
Hội đồng tổ chức các hội nghị tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ và biên tập nhiều tài 
liệu để cấp phát cho đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên và đội ngũ cán bộ làm 
công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh,... 

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra được 
thực hiện thường xuyên, trung bình mỗi năm 
Hội đồng đã kiểm tra công tác PBGDPL tại 
02 đơn vị cấp sở, ngành và 02 đơn vị cấp 
huyện và một số đơn vị cấp cơ sở. Nhìn 
chung, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã 
kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo công tác 
PBGDPL trong phạm vi lĩnh vực quản lý; sử 
dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác PBGDPL; tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới 
có hiệu lực thi hành; tổ chức hiệu quả Ngày 
Pháp luật hằng năm,... Chế độ thông tin, 
báo cáo và hội họp của Hội đồng được thực 
hiện đầy đủ, hằng năm đều thực hiện sơ 
kết, tổng kết theo Quy chế hoạt động. Đại 
đa số cơ quan thành viên Hội đồng đã chấp 
hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo 
với Hội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho 
công tác tổng hợp, theo dõi, đánh giá của 
cơ quan Thường trực Hội đồng.

Nhìn chung, Hội đồng đã bám sát nhiệm 
vụ, quyền hạn và Kế hoạch công tác để 
triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL, 
góp phần nâng cao, ý thức tôn trọng, chấp 
hành pháp luật, từng bước tạo thói quen 
tự giác học tập pháp luật trong cán bộ và 
Nhân dân. Việc hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức 
các đợt tuyên truyền bảo đảm kịp thời, bám 
sát và hỗ trợ tích cực cho nhiệm vụ chính 
trị của địa phương. Việc xây dựng các kế 
hoạch, chương trình của các cơ quan, đơn 
vị đã xác định cụ thể các hoạt động trọng 
tâm cần triển khai, bước đầu huy động được 
một số nguồn lực xã hội tham gia công tác 
PBGDPL. Nhiều cơ quan thành viên đã 
thực hiện tốt công tác PBGDPL đối với lĩnh 
vực pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý, 
các hoạt động PBGDPL ở các đơn vị đã tạo 
được nền nếp, mối quan hệ phối hợp giữa 
các ngành được củng cố và phát huy, góp 
phần nâng cao hiệu quả công tác này trên 
địa bàn tỉnh./.  
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Ngày 02/11/2020, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Chỉ thị số 40/CT-
TTg về tăng cường công tác quản lý 

nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, 
trong đó, yêu cầu các địa phương rà soát 
các quy định, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung 
hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù 
hợp, mâu thuẫn để bảo đảm tính đồng bộ, 
thống nhất về trình tự, thủ tục đấu giá theo 
quy định của Luật Đấu giá tài sản; giám sát 
quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu 
giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá; 
tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc 
chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản,...

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, hiện nay có 
24 Đấu giá viên hành nghề tại 11 tổ chức 
đấu giá tài sản. Qua hơn 03 năm, triển khai 
thi hành Luật Đấu giá tài sản, công tác quản 
lý về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn 
tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp và đạt 
được những kết quả tích cực, góp phần tăng 
nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thực 
hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ 
trợ tư pháp. Đội ngũ Đấu giá viên và các tổ 
chức đấu giá tài sản có sự phát triển cả về 
số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất trang 
thiết bị của các tổ chức đấu giá được quan 
tâm đầu tư; công tác quản lý nhà nước về 
tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản ngày 
càng được tăng cường. Quá trình đấu giá tài 
sản cơ bản đã đảm bảo khách quan, công 
khai, đúng quy định pháp luật, đảm bảo 
quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài 
sản và người tham gia đấu giá.

Tuy nhiên, trong hoạt động đấu giá vẫn 
còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số 
cuộc đấu giá chưa tuân thủ theo trình tự, thủ 
tục luật định; việc định giá tài sản bán trong 
một số vụ việc chưa sát với giá thị trường; 
hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất còn 
có dấu hiệu thông đồng, dìm giá, gây thiệt 

hại cho Nhà nước, cơ quan, tổ chức có tài 
sản dẫn đến có vụ việc xảy ra tình trạng 
khiếu nại đã gây ảnh hưởng đến tình hình 
an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai kịp thời, đồng bộ, đạt hiệu 
quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 
40/CT-TTg, đồng thời tháo gỡ những vướng 
mắc, khắc phục hạn chế trong hoạt động 
đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, ngày 27/11/ 
2020 UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Văn 
bản số 5302/UBND-NCKS triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 
công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 
động đấu giá tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu các cơ quan, đơn vụ và địa phương 
thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Các sở, ban, ngành và UBND các 
huyện, thành, thị: Tiếp tục phổ biến, quán 
triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy 
định của Luật Đấu giá tài sản, Chỉ thị số 
40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường công tác quản lý 
nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản 
và các quy định pháp luật liên quan. Tăng 
cường chỉ đạo trong việc xây dựng, phê 
duyệt phương án đấu giá, lựa chọn tổ chức 
đấu giá tài sản, lựa chọn hình thức đấu giá, 
bước giá phù hợp với từng cuộc đấu giá, 
giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham 
dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người 
trúng đấu giá, hủy hoặc đề nghị cơ quan có 
thẩm quyền hủy kết quả đấu giá theo quy 
định của pháp luật. Xử lý nghiêm theo quy 
định đối với cán bộ, công chức, viên chức 
có hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho 
hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm 
định giá. 

Sở Tư pháp: Tiếp tục rà soát các văn 
bản pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản 
và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40/CT-TTG
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản



Số 01 - 202134 BẢN TIN TƯ PHÁP PHÚ THỌ

bỏ những quy định không còn phù hợp, 
mâu thuẫn để đảm bảo tính đồng bộ, thống 
nhất về trình tự, thủ tục đấu giá theo quy 
định của Luật Đấu giá tài sản; đẩy mạnh 
và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
về đấu giá tài sản bằng các hình thức phù 
hợp với yêu cầu, điều kiện, tình hình thực 
tiễn; nâng cao nhận thức về chủ trương xã 
hội hóa hoạt động đấu giá tài sản. Chỉ đạo 
các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc 
đăng thông tin đấu giá đầy đủ trên Cổng 
Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài 
sản; tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ 
chức đấu giá tài sản, giám sát việc tuân thủ 
pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức nghề 
nghiệp của đội ngũ đấu giá viên; kịp thời 
phát hiện, chấn chỉnh xử lý, những hành vi 
vi phạm của tổ chức đấu giá, đấu giá viên 
và các cá nhân, tổ chức có liên quan. Hàng 
năm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, việc tuân 
thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức 
nghề nghiệp đối với đội ngũ đấu giá viên, 
nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ 
chức đấu giá tài sản.

Sở Tài chính: Tăng cường giám sát việc 
tuân thủ pháp luật, quy trình, quy chuẩn 
tổ chức định giá của các tổ chức, doanh 
nghiệp thẩm định giá, việc xác định giá khởi 
điểm tài sản đấu giá là tài sản công gắn liền 
với quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền; 
trách nhiệm của người có thẩm quyền phê 
duyệt giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

PHƯƠNG ANH
Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng 
dẫn UBND các huyện, thành, thị trong việc 
thực hiện quy trình, quy chuẩn tổ chức định 
giá, xác định giá khởi điểm tài sản đấu 
giá là quyền sử dụng đất để giao đất, cho 
thuê đất thuộc thẩm quyền theo đúng 
quy định của pháp luật, đảm bảo giá khởi 
điểm đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp 
tình hình thực tiễn, điều kiện kinh tế - xã 
hội tại địa phương.

Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng, đơn vị 
trực thuộc và công an các huyện, thành, thị 
tăng cường phát hiện, đấu tranh, xử lý theo 
quy định của pháp luật đối với các hành vi 
vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 
đấu giá tài sản; phát hiện, đấu tranh với các 
tổ chức, nhóm lợi ích cấu kết với người có 
thẩm quyền nhằm chi phối các cuộc đấu 
giá, hoạt động mang tính xã hội đen (đe 
dọa, khống chế, hành hung người tham gia 
đấu giá,…); triển khai các biện pháp hỗ trợ 
đảm bảo an ninh, trật tự các cuộc đấu giá 
nhất là các cuộc đấu giá tài sản công có giá 
trị lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an 
ninh, trật tự.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40/
CT-TTg góp phần nâng cao hiệu quả quản 
lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài 
sản; nâng cao hơn nữa nhận thức của các 
cấp, các ngành về hoạt động đấu giá tài 
sản; góp phần vào việc phát triển kinh tế - 
xã hội ở địa phương, cũng như việc bảo 
đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa 
bàn tỉnh./.

Ngày 26/9/2020, Công đoàn Viên 
chức tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với 
Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức 
Hội thi Tuyên truyền văn hóa công sở 
năm 2020, hướng tới chào mừng Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 
2020- 2025. Kết thúc Hội thi, Đội thi 
Tuyên truyền văn hóa công sở của Sở 
Tư pháp đã lọt top 06 đội và đạt giải 
Nhì chung cuộc./.
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I. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 
ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT (LUẬT SỬA ĐỔI)

Luật sửa đổi đã bổ sung thêm 03 trường 
hợp văn bản được xây dựng, ban hành theo 
trình tự, thủ tục rút gọn, đó là: Trường hợp 
cần ban hành ngay văn bản QPPL để thực 
hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên; trường hợp cần bãi bỏ một phần hoặc 
toàn bộ văn bản QPPL trái pháp luật hoặc 
không còn phù hợp với tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội; trường hợp cần kéo dài thời 
hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của 
văn bản QPPL trong một thời hạn nhất định 
để giải quyết những vấn đề cấp bách phát 
sinh trong thực tiễn.

II. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 
ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH 
CHÍNH

GIỚI THIỆU VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật (VBQPPL) sửa đổi 2020 được Quốc hội 
khóa XIV thông qua  tại kỳ họp thứ 9, có 
hiệu lực ngày 01/01/2021.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung phạm vi 
các văn bản được coi là văn bản quy phạm 
pháp luật, cụ thể: Nghị quyết liên tịch giữa 
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam; Thông tư liên tịch giữa 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng 
Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ. Không ban hành thông 
tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ.

Luật sửa đổi mở rộng thẩm quyền ban 
hành văn bản QPPL của HĐND và UBND 
cấp huyện và cấp xã, cụ thể: HĐND cấp 
huyện ban hành nghị quyết, UBND cấp 
huyện ban hành quyết định để quy định 
những vấn đề được luật, nghị quyết của 
Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân 
cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan 
nhà nước cấp dưới theo quy định; HĐND 
cấp xã ban hành nghị quyết, UBND cấp xã 
ban hành quyết định để quy định những vấn 
đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao.

Luật sửa đổi quy định văn bản QPPL 
có thể bị bãi bỏ bởi văn bản của cơ quan 
nhà nước, người có thẩm quyền:  “Văn bản 
quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản 
quy phạm pháp luật của chính cơ quan 
nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị 
đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn 
bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm 
quyền”(Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi). Đây 
là một điểm mới nhằm phù hợp với thực 
tiễn, đảm bảo giá trị cho các văn bản được 
ban hành.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC)  
được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ 
họp thứ 10, có hiệu lực từ 01/01/2022, có 
những điểm mới quan trọng sau:

1. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
Luật XLVPHC hiện hành vừa quy định 

hành vi “vi phạm hành chính nhiều lần” thì 
bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, vừa 
quy định “vi phạm hành chính nhiều lần” 
là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, quá trình 
thực hiện quy định này gặp vướng mắc do 
các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong từng lĩnh vực không quy 
định cụ thể hành vi vi phạm hành chính 
nhiều lần nào thì bị xử phạt về từng lần vi 
phạm, trường hợp nào thì bị xử phạt 01 lần 
và áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm 
hành chính nhiều lần”.

Để khắc phục bất cập trên, Luật sửa 
đổi đã quy định tại Khoản 2 Điều 1 - sửa 
đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1 Điều 3 Luật 
XLVPHC theo hướng: Một người thực hiện 
nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi 
phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt 
về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp vi 
phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ 
quy định áp dụng tình tiết tăng nặng. Như 
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vậy, về cơ bản trường hợp “vi phạm hành 
chính nhiều lần” sẽ bị xử phạt về từng hành 
vi vi phạm; chỉ xử phạt 01 lần và áp dụng 
tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính 
nhiều lần” khi có quy định cụ thể của Chính 
phủ (tại các Nghị định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong từng lĩnh vực) về áp dụng 
tình tiết tăng nặng đối với trường hợp vi 
phạm hành chính nhiều lần đó.

2. Tăng mức phạt tiền tối đa
Trên thực tế, mức phạt tiền tối đa của 

nhiều lĩnh vực theo quy định hiện hành còn 
thấp, chưa đủ sức răn đe, chưa thực sự 
tương xứng với tính chất, mức độ của hành 
vi vi phạm. Vì thế, Luật sửa đổi đã tăng mức 
phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực như thủy 
lợi, kinh doanh bất động sản, báo chí, v.v... 
được quy định cụ thể tại Khoản 10 Điều 1- 
sửa đổi, bổ sung Điều 24 Luật XLVPHC.

Luật sửa đổi đã bổ sung quy định mức 
phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực mới 
chưa được Luật XLVPHC hiện hành quy 
định như lĩnh vực an ninh mạng, an toàn 
thông tin mạng để đồng bộ với Luật An ninh 
mạng; mức phạt tiền tối đa trong hoạt động 
kiểm toán nhà nước (sửa đổi, bổ sung Điểm 
c Khoản 1 Điều 24 Luật XLVPHC) để thống 
nhất với Luật Kiểm toán nhà nước; ....

Bên cạnh đó, quy định về mức phạt tối 
đa trong hoạt động kinh doanh theo phương 
thức đa cấp và hoạt động xuất cảnh, nhập 
cảnh đã được lược bỏ vì kinh doanh theo 
phương thức đa cấp là một hình thức kinh 
doanh thuộc lĩnh vực thương mại đã được 
quy định mức phạt tiền tối đa là 100 triệu 
đồng (sửa đổi bổ sung Điểm đ Khoản 1 Điều 
24 Luật XLVPHC); hoạt động xuất cảnh, 
nhập cảnh thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, 
an toàn xã hội đã được quy định mức phạt 
tiền tối đa là 40 triệu đồng (sửa đổi, bổ sung 
Điểm b Khoản 1 Điều 24 Luật XLVPHC).

3. Thẩm quyền xử phạt
Luật sửa đổi đã bổ sung thêm nhiều 

chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính để phù hợp với sự thay đổi, 
điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, 
quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy 
nhà nước.

Cụ thể, Luật sửa đổi đã bổ sung thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính của 

Kiểm toán nhà nước để bảo đảm thống 
nhất, đồng bộ với Luật Kiểm toán nhà nước 
(Khoản 24 Điều 1- bổ sung Điều 48a Luật 
XLVPHC); chỉnh lý quy định thẩm quyền 
xử phạt của các chức danh thuộc Ủy ban 
Cạnh tranh Quốc gia (Khoản 20 Điều 1- bổ 
sung Điều 45a Luật XLVPHC). Trong đó, 
quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ 
tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia trong Luật 
sửa đổi đã được chỉnh lý theo hướng việc 
xử phạt đối với các hành vi vi phạm về cạnh 
tranh được thực hiện theo Luật Cạnh tranh.

Việc bổ sung thẩm quyền xử phạt của 
chức danh này trong Luật XLVPHC là để xử 
phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính 
khác để nhằm bảo đảm tính đầy đủ, tính 
thống nhất, tránh chồng chéo.

Luật sửa đổi đã bổ sung quy định về 
thẩm quyền xử phạt của cơ quan Thi hành 
án dân sự. Khoản 5 Điều 49 của Luật 
XLVPHC hiện hành và Luật sửa đổi đều 
quy định thẩm quyền xử phạt của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, tuy 
nhiên Luật Thi hành án dân sự đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều không quy định 
thẩm quyền xử phạt của chức danh này 
nên chưa bảo đảm tính thống nhất. Thực 
tiễn thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm 
hành chính thời gian qua cho thấy, Tổng 
cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự 
vẫn thực hiện thẩm quyền xử phạt theo quy 
định của Luật XLVPHC. Do vậy, để bảo 
đảm thống nhất của hệ thống pháp luật, 
phù hợp với thực tiễn thi hành, Luật sửa đổi 
đã bổ sung thẩm quyền xử phạt của Tổng 
cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự vào 
Khoản 1 Điều 163 của Luật Thi hành án 
dân sự (Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật XLVPHC).

Luật sửa đổi cũng đã bổ sung thêm 
08 nhóm chức danh (chủ yếu thuộc các 
cơ quan được tổ chức theo ngành dọc ở 
cấp tỉnh hoặc liên tỉnh) có thẩm quyền tịch 
thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính không phụ thuộc vào giá trị tang vật, 
phương tiện; các chức danh khác có thẩm 
quyền tịch thu tang vật, phương tiện có giá 
trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt theo 
thẩm quyền.

4. Thủ tục xử phạt
Luật XLVPHC hiện hành chỉ quy định 

người có thẩm quyền phải “kịp thời” lập biên 
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bản vi phạm hành chính, điều này dẫn đến 
một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn 
thi hành do không định lượng được thế nào 
là “kịp thời” trong từng trường hợp, lĩnh vực 
khác nhau. Vì vậy, Luật sửa đổi đã chỉnh 
lý theo hướng “phải kịp thời lập biên bản” 
(Khoản 29 Điều 1 - sửa đổi, bổ sung Điều 
58 Luật XLVPHC) và giao Chính phủ quy 
định chi tiết nội dung này. 

Luật sửa đổi cũng đã bổ sung quy định 
về phát hiện vi phạm hành chính bằng 
phương tiện, thiết bị nghiệp vụ theo hướng 
người có thẩm quyền được sử dụng phương 
tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện 
vi phạm về phòng, chống tác hại của rượu, 
bia để thống nhất với Luật Phòng, chống tác 
hại của rượu, bia; lĩnh vực “phòng, chống 
ma túy” nhằm tăng cường, nâng cao hiệu 
quả công tác phòng, chống và kiểm soát 
ma túy; lĩnh vực “phòng cháy, chữa cháy” 
để phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu 
trong việc phát hiện, xử lý hành vi vi phạm 
về phòng cháy, chữa cháy. Đối với các lĩnh 
vực khác, Luật sửa đổi đã giao Chính phủ 
quy định lĩnh vực được sử dụng phương 
tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện 
vi phạm hành chính sau khi được sự đồng 
ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Khoản 
32 Điều 1- sửa đổi, bổ sung Điều 64 Luật 
XLVPHC). Đồng thời, Luật đã bổ sung quy 
định giao Chính phủ quy định chi tiết việc 
sử dụng, bảo quản kết quả thu thập được 
bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 
vụ. Trên cơ sở đó, Chính phủ quy định cụ 
thể trình tự, thủ tục trong việc sử dụng kết 
quả thu thập được, bảo đảm đúng nguyên 
tắc mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện 
kịp thời, việc xử phạt phải được tiến hành 
nhanh chóng, công khai, đúng quy định của 
pháp luật.

5. Quy định về hoãn, miễn, giảm 
tiền phạt

Luật sửa đổi đã bổ sung quy định về 
hoãn tiền phạt đối với tổ chức bị phạt tiền 
từ 100.000.000 đồng trở lên và đang gặp 
khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế 
do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh 
thay vì chỉ áp dụng hoãn tiền phạt đối với cá 
nhân ở Luật XLVPHC hiện hành.

Luật cũng sửa đổi quy định về số tiền 
được hoãn thi hành áp dụng cho cá nhân 
theo xu hướng giảm số tiền được hoãn phạt 

từ 3.000.000 trở lên ở Luật hiện hành xuống 
còn 2.000.000 đồng trở lên đối với những 
cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế do 
thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, 
mắc bệnh hiểm nghèo (Khoản 37 Điều 1- 
sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 76 Luật 
XLVPHC).

Ngoài ra, Luật sửa đổi cũng bổ sung quy 
định về giảm, miễn tiền phạt cho tổ chức tại 
Khoản 38 Điều 1- sửa đổi, bổ sung Điều 
77 của Luật XLVPHC. Việc sửa đổi những 
quy định như trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
hơn nữa cho không chỉ cá nhân mà cả các 
tổ chức thi hành quyết định xử phạt trong 
trường hợp họ gặp khó khăn về kinh tế do 
những sự kiện đột xuất, bất ngờ như thiên 
tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn mà không 
phải là chính sách xã hội.

6. Quy định về biện pháp ngăn chặn 
và bảo đảm xử lý hành chính

Khoản 61 Điều 1 Luật sửa đổi đã bổ 
sung 04 trường hợp tạm giữ người trong 
khi Điều 122 Luật XLVPHC hiện hành chỉ 
quy định 01 trường hợp. Trong đó, quy định 
trường hợp “tạm giữ người có hành vi bạo 
lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp 
xúc theo quy định của pháp luật về phòng, 
chống bạo lực gia đình” là cần thiết để bảo 
đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình; trường hợp “tạm giữ 
người để bảo đảm thi hành quyết định đưa 
vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo 
dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc” cũng phù hợp để bảo đảm thi hành 
quyết định áp dụng các biện pháp này. 
Trường hợp “tạm giữ người để xác định tình 
trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng 
trái phép chất ma túy” cũng được bổ sung 
nhằm khắc phục vướng mắc trong thực tiễn 
công tác phòng, chống ma túy thời gian 
qua, bảo đảm tính khả thi của quy trình xác 
định tình trạng nghiện ma túy theo hướng 
dẫn của liên ngành y tế, lao động, thương 
binh và xã hội, công an đang được áp dụng.

III. QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP 
ĐƯỢC SỬ DỤNG PHÁO HOA, PHÁO 
HOA NỔ

Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về 
quản lý, sử dụng pháo hoa, Nghị định này 
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có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021 
và thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP 
ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, 
sử dụng pháo.

1. Khái niệm cơ bản về các loại pháo 
- Pháo là sản phẩm có chứa thuốc 

pháo, khi có tác động của xung kích thích 
cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra phản ứng 
hóa học nhanh, mạnh, sinh khí, tạo ra hiệu 
ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong 
không gian, gây ra tiếng nổ hoặc không 
gây ra tiếng nổ. Pháo bao gồm: Pháo 
nổ, pháo hoa.

- Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, 
sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi 
có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, 
hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây 
ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc 
trong không gian; Pháo nổ gây ra tiếng rít, 
tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không 
gian được gọi là pháo hoa nổ; 

Pháo hoa nổ tầm thấp là quả pháo có 
đường kính không lớn hơn 90 mm hoặc tầm 
bắn không vượt quá 120 m. Pháo hoa nổ 
tầm cao là quả pháo có đường kính trên 90 
mm hoặc tầm bắn trên 120 m;

- Pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, 
sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có 
tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa 
hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, 
ánh sáng, màu sắc trong không gian, không 
gây ra tiếng nổ.

- Bắn pháo hoa nổ tầm thấp là việc sử 
dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để đẩy 
quả pháo hoa nổ lên độ cao không vượt quá 
120 m. Bắn pháo hoa nổ tầm cao là việc 
sử dụng ống phóng chuyên dụng và thiết 
bị bắn để đẩy quả pháo hoa nổ lên độ cao 
trên 120 m.

2. Các trường hợp được tổ chức bắn 
pháo hoa nổ

- Tết Nguyên đán: Các thành phố trực 
thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế 
được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, 
thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh còn 
lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời 
lượng không quá 15 phút; Thời gian bắn 
vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán.

- Giỗ Tổ Hùng Vương: Tỉnh Phú Thọ 
được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng 
không quá 15 phút, địa điểm bắn tại khu 
vực Đền Hùng; Thời gian bắn vào 21 giờ 
ngày 09 tháng 3 âm lịch.

- Ngày Quốc khánh: Các thành phố 
trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên 
Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm 
thấp, thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh 
còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời 
lượng không quá 15 phút; Thời gian bắn 
vào 21 giờ ngày 02 tháng 9.

- Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ: Tỉnh 
Điện Biên được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, 
thời lượng không quá 15 phút, địa điểm bắn 
tại Thành phố Điện Biên Phủ; Thời gian bắn 
vào 21 giờ ngày 07 tháng 5.

- Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 
dương lịch): Thủ đô Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh được bắn pháo hoa nổ tầm cao 
và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; 
Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 30 tháng 4.

- Kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành 
lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương: Các thành phố trực thuộc trung ương 
và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa 
nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không 
quá 15 phút; các tỉnh còn lại được bắn pháo 
hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 
phút; Thời gian bắn vào 21 giờ ngày giải 
phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương.

- Sự kiện văn hoá, du lịch, thể thao 
mang tính quốc gia, quốc tế.

- Trường hợp khác do Thủ tướng Chính 
phủ quyết định.

3. Các trường hợp sử dụng pháo hoa
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực 

hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo 
hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh 
nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày 
kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng 
pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ 
chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, 
kinh doanh pháo hoa./.
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Tôi gặp mùa xuân trên bến mới 
Chiều về đò nặng lá dong tươi 
Tình nghĩa Lang Liêu thơm thảo thế 
Gói cả mùa xuân cả đất trời 
 
Kia rồi em gánh mùa xuân tới 
Dịu dàng bước ngọc vóc hoa tươi 
Cái lúm đồng tiền làm tôi khổ 
Một ngẩn ngơ tôi - một cuối trời 
 
Vô tình gặp nhau vô tình nhớ 
Xuân tràn hương sắc ngút ngàn xanh 
Biết bao tấm áo màu lá mạ 
Không hẹn mà duyên với đất lành 
 
Xuân sang nhè nhẹ như không ấy 
Trong mỗi hạt mưa mỗi lá mầm 
Tình anh nồng nàn như lửa cháy 
Dệt bền sắc thắm vạn ngày xuân

TRẦN THỊ NƯƠNG

Trang thơ:

Đất Nước Vào Xuân
Qua một vòng luân hồi trong vũ trụ
Tạo hóa sinh ra sức sống mùa xuân
Tôi buâng khuâng đứng nhìn sông chảy
Dòng đời đi hối hả chuyến tàu nhanh.

Sáng mai nay ta đón mùa xuân mới
Bao nụ cười thắm đỏ ước mơ xa
Ở đâu đó còn giá sương se sắt
Nắng vẫn lên xanh ngát cỏ non tơ.

Khắp muôn nơi sáng rực ngọn cờ
Ta đang đi trên con đường tươi sáng
Ánh sáng niềm tin vừng dương sáng lạn
Đương đi lên phơi phới xuân hồng.

Mừng năm mới
Mừng Đảng
Mừng Xuân 
Mừng hơn 90 năm trường tồn vàng son chân lý
Cuộc hành trình xuyên qua thế kỷ
Đảng, Bác dẫn đường rạng rỡ tương lai.

                THANH KIM TRÀ 

Sắc Thắm

Liềm Búa Ánh Sao Bay
(Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng)

Song hành liềm búa ánh sao bay
Biểu ngữ hoa cờ khắp đó đây
Mừng Đảng hội bàn cương lĩnh mới
Chào xuân định hướng chủ trương hay
Bền gan chín mốt năm cầm lái
Vững chí nghìn thu giữ đất này
Tổ quốc trường tồn dân tộc thịnh
Việt Nam tung cánh hóa rồng bay.

                             TRẦN ĐĂNG LUẬT



Hướng trọng tâm công tác tư pháp năm 2021 vào việc 
tham mưu đắc lực cho tỉnh giải quyết các vấn đề pháp 
lý phát sinh

Nội dung cơ bản Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh Phú Thọ nâng cao chất lượng công tác xây dựng, 
hoàn thiện hệ thông pháp luật

10 sự kiện nội bật của tỉnh Phú Thọ năm 2020

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 
tâm về bảo vệ môi trường

Những chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra 
năm 2020

Kết quả thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ

Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ trên chặng đường phấn đấu 
Huân chương lao động hạng Nhất

Tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm phổ biến, giáo dục 
pháp luật năm 2020

Tình hình triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự 
do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ

Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, 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

Bước tiến mới trong xây dựng Chính quyền điện tử

Tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác hộ tịch ở cơ sở

Công đoàn Sở Tư pháp phát huy tinh thần đoàn kết, 
“tương thân, tương ái”, tích cực tham gia các hoạt đông 
ủng hộ nhân đạo, từ thiện

Huyện Thanh Thuỷ tổ chức Chương trình giao lưu tìm 
hiểu kiến thức pháp luật năm 2020

Nhiều kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm thi hành Luật 
Lý lịch tư pháp

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối 
với hoạt động đấu giá tài sản

Giới thiệu văn bản pháp luật mới

Trang thơ

Bản tin 
TƯ PHÁP PHÚ THỌ

Số 01 - 2021
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
MAI HẰNG - 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 20x28cm.
Tại Công ty CP In Phú Thọ.

Giấy phép xuất bản số: 01/GP-XBBT . 
Do Sở Thông tin và Truyền thông

cấp ngày 04/01/2021.
 In xong và nộp lưu chiểu tháng 02/2021.

Ảnh bìa 1:  : Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú 
Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

(Ảnh: Hương Giang)
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