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1Mừng Đảng - Mừng Xuân

(Trích)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các 

cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 
hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng 
tâm trước, trong và sau Tết như sau:

1. Tập trung cao cho công tác phòng, 
chống dịch COVID-19; tuyệt đối không 

chủ quan, đề cao trách nhiệm người đứng 
đầu, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, chỉ 
đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, địa phương trong toàn tỉnh; 
có kế hoạch, phương án phòng, chống 
dịch trong dịp Tết Nguyên đán khi lượng 
người về quê đông; bảo đảm vừa phòng, 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 28/12/2021, đồng chí Trần Thế 
Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ký ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU 
về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau 
Tết Nhâm Dần năm 2022. Ban Biên tập Bản tin Tư pháp Hà Tĩnh xin trân trọng 
giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung của Chỉ thị.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 
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2 Chào Xuân Nhâm Dần - 

chống dịch, vừa khôi phục, phát triển sản 
xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao 
nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 
đã đề ra.

2. Tập trung chỉnh trang, vệ sinh môi 
trường các cơ quan, công sở, địa bàn dân 
cư. Xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán 
bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chế độ 
trực, xử lý công việc, thông tin, báo cáo 
kịp thời trong dịp nghỉ Tết; triển khai thực 
hiện nhiệm vụ ngay sau kết thúc nghỉ Tết. 
Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản 
xuất vụ Xuân năm 2022 đảm bảo diện 
tích, cơ cấu giống, lịch thời vụ; chủ động 
thực hiện các biện pháp phòng, chống sâu 
bệnh, dịch bệnh, rét đậm, rét hại cho cây 
trồng, vật nuôi. Tiếp tục thu hút đầu tư, 
tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đảm 
bảo tiến độ thực hiện các công trình, dự 
án; huy động các nguồn lực xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh.

3. Phát huy truyền thống đại đoàn kết, 
tinh thần “tương thân, tương ái”, thực hiện 
tốt các chính sách an sinh xã hội, đồng 
thời tăng cường huy động các nguồn xã 
hội hóa để chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần của Nhân dân. Chăm lo các gia 
đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, 
hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh, hoàn cảnh khó khăn; quan tâm chế 
độ tiền lương, tiền thưởng, các chính sách 
đối với người lao động theo quy định..., 
bảo đảm mọi nhà, mọi người có điều kiện 
vui Xuân, đón Tết.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết 
thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia 
đình có công với nước, cán bộ lão thành 
cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân 
sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo 
tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, 

lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch 
COVID-19 và các lực lượng làm nhiệm 
vụ trong những ngày Tết, nhất là ở khu 
vực biên giới, vùng khó khăn, khu cách ly, 
điều trị bệnh nhân...

4. Tuyên truyền sâu rộng những thành 
tựu của đất nước, của địa phương, gương 
điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; phát 
động, triển khai hiệu quả phong trào trồng 
cây xanh và các phong trào thi đua yêu 
nước, tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực 
hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các 
cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện tốt việc quản lý và tổ chức 
lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41-
CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí 
thư (khoá XI) về việc tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác quản lý 
và tổ chức lễ hội, Chỉ thị số 20 -CT/TU, 
ngày 20 /3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy (khóa XVII) về đẩy mạnh thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang, lễ hội và các quy định, hướng dẫn về 
phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm 
các hoạt động Tết trồng cây, lễ hội, vui 
Xuân, kỷ niệm ngày truyền thống… thiết 
thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp 
sống văn minh, truyền thống văn hoá của 
dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của 
địa phương.

5. Không tổ chức thăm, chúc tết cấp 
trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm 
biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp 
dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, 
lễ hội trong giờ hành chính nếu không 
được phân công; không tham gia các hoạt 
động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân 
sách nhà nước, phương tiện, tài sản công 
trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui 
chơi... Thực hiện nghiêm các quy định của 
Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu 
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3Mừng Đảng - Mừng Xuân

gương của cán bộ, đảng viên, Quy định 
số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng về những điều đảng viên 
không được làm, Kết luận số 29-KL/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, 
công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ 
lực lượng vũ trang.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, 
các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, 
các cơ quan báo chí trong việc giám sát, 
phản ánh việc thực hiện chủ trương, quy 
định của Trung ương, của tỉnh; các cơ 
quan chức năng thường xuyên theo dõi, 
kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các 
tổ chức, cá nhân vi phạm.

6. Tăng cường công tác quản lý thị 
trường, ổn định giá cả; khuyến khích, 
tạo điều kiện tổ chức các hoạt động xúc 
tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ các sản 
phẩm sản xuất trong tỉnh; bảo đảm cân 
đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trước, 
trong và sau tết; kịp thời phát hiện, xử 
lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương 
mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng 
kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá 
hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi 
bất chính. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/
TU, ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Chủ 
động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện 
vận chuyển hàng hoá và phương tiện giao 
thông công cộng phục vụ Nhân dân đi lại 
thuận lợi, an toàn trong dịp tết…

7. Chú trọng công tác bảo đảm quốc 
phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. 
Bố trí lực lượng thường trực, đồng thời 
phát huy vai trò của các tổ tự phòng, tự 
quản và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc ở địa bàn cơ sở; chủ động phòng 
ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án 
ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống 
phức tạp xảy ra, không để bị động, bất 
ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục 
tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn 
hoá, xã hội, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và 
làm việc trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 
an ninh, trật tự. Có các biện pháp phòng 
ngừa, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với 
các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; xử 
lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công 
tác phòng, chống dịch COVID-19, tội 
phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo... 
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, 
bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ 
động phòng, chống cháy, nổ, thiên tai và 
các phương án cứu nạn, cứu hộ…./.
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Phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng 
tạo của công chức, viên chức, 
người lao động toàn ngành, trong 

năm 2021, ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã triển 
khai hiệu quả các nhiệm vụ Bộ, tỉnh giao, 
góp phần quan trọng vào kết quả chung của 
ngành Tư pháp cả nước và sự phát triển 
kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và của 
ngành, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIX; tổ chức bầu cử Đại biểu 
Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 190 năm 
ngày thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 30 
năm xây dựng và phát triển ngành Tư pháp 
tỉnh Hà Tĩnh và nhiều sự kiện quan trọng 
khác. Vì thế, ngay từ đầu năm, ngành Tư 
pháp Hà Tĩnh đã phát động các phong trào 
thi đua lập thành tích chào mừng các sự 
kiện lớn này. Nhìn lại một năm qua, trong 
bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội chịu ảnh 
hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 
và sự thiếu hụt về biên chế, song ngành Tư 
pháp Hà Tĩnh đã nỗ lực đổi mới tư duy, chủ 
động các phương án để triển khai nhiệm vụ 
trong mọi tình huống, đồng lòng vượt qua 
khó khăn và ghi thêm những dấu ấn quan 
trọng. 100% nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho 
Sở Tư pháp trên hệ thống văn bản chỉ đạo 
và tại Chương trình khung trong năm 2021 

đều được thực hiện đúng và trước hạn.
Vai trò của Sở Tư pháp trong xây dựng 

thể chế của địa phương được định hình rõ 
nét, chất lượng công tác xây dựng, thẩm 
định, góp ý, kiểm tra, rà soát văn bản quy 
phạm ngày càng được nâng lên. Trong năm 
2021, Sở đã thẩm định 65 dự thảo văn bản 
QPPL, góp ý 208 dự thảo. Trong đó, đã 
ưu tiên thẩm định, góp ý các chính sách, 
quy định để giải quyết những vấn đề cấp 
bách góp phần phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19. Điểm nổi bật là Sở Tư pháp đã 
chủ động tham gia ngay từ đầu cùng với 
cơ quan chủ trì trong quá trình xây dựng 
dự thảo, thông qua việc góp ý bằng văn 
bản hay trao đổi nội dung qua nhiều hình 
thức khác. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ 
xây dựng văn bản QPPL cho các cơ quan, 
đơn vị được chú trọng, trong đó đáng chú 
ý là việc biên soạn và phát hành cuốn Sổ 
tay “Công tác xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật”. Nhờ vậy, chất lượng văn bản 
quy phạm pháp luật ngày càng được nâng 
cao, hệ thống thể chế của tỉnh ngày càng 
được hoàn thiện.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
được xác định là khâu đầu tiên của quá 
trình thực thi pháp luật, góp phần xây dựng 
và hình thành nền văn hóa pháp lý của công 
dân, cho nên, thời gian qua, ngành Tư pháp 
đã thực hiện tốt chức năng làm “cầu nối” 
giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đưa 

NGÀNH TƯ PHÁP HÀ TĨNH ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO, NGÀNH TƯ PHÁP HÀ TĨNH ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, SÁNG TẠO, 
TÍCH CỰC THI ĐUA HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ, GÓP PHẦN TÍCH CỰC THI ĐUA HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ, GÓP PHẦN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHPHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
LÊ VIẾT HỒNG

Giám đốc Sở Tư pháp
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pháp luật đi sâu vào thực tiễn đời sống xã 
hội bằng nhiều hình thức phong phú, đa 
dạng. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 
trong năm tập trung quán triệt các văn bản 
QPPL mới và những vấn đề thời sự, được 
dư luận xã hội quan tâm, như: Bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19; vệ sinh an toàn thực 
phẩm, an toàn giao thông;... Đặc biệt, đã 
chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức 
thành công cuộc thi trực tuyến “Thanh niên 
với pháp luật”, thu hút trên 100.000 lượt 
dự thi, tạo ra đợt sinh hoạt pháp luật sôi nổi 
cho Đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà. Điểm 
nhấn của công tác hòa giải ở cơ sở trong 
năm đó là việc phối hợp với 06 đơn vị cấp 
huyện tổ chức các cuộc tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho hòa giải viên, tuyên truyền 
viên ở cơ sở.

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, 
nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp đặc biệt được 
Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo và đạt những 
kết quả tích cực. Sở đã thường xuyên theo 
dõi, bám sát việc thực hiện pháp luật hộ tịch 
ở địa phương, tập trung giải đáp, hướng dẫn 
những vấn đề cơ sở thường xảy ra sai sót. 
Công tác số hóa Sổ hộ tịch được Sở Tư 
pháp chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện 
trên toàn tỉnh. Theo đó, hiện nay toàn tỉnh 
đã hoàn thành số hóa Sổ hộ tịch giai đoạn 
2 và đang triển khai cập nhật dữ liệu được 
đăng ký trước năm 2006. Công tác lý lịch 
tư pháp đạt kết quả tốt, trong năm, đã cấp 
trên 21.000 Phiếu lý lịch tư pháp (100% hồ 
sơ trả đúng và trước hạn), trong đó đã tự 
tra cứu trên 7.000 Phiếu từ nguồn Cơ sở dữ 
liệu của ngành. Công tác quản lý nhà nước 
về nuôi con nuôi tiếp tục được chú trọng, 
đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế 
Phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi 
có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Tổ 
chức đánh giá tình hình phát triển của nuôi 

con nuôi trong nước thông qua việc khảo 
sát 296 người nhận con nuôi và 186 công 
chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn tỉnh. 
Bên cạnh đó, đã tổ chức rà soát, đánh giá cơ 
sở trợ giúp xã hội và trẻ em ở cơ sở trợ giúp 
xã hội cần tìm gia đình thay thế.

Hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản 
lý nhà nước về bổ trợ tư pháp trong năm 
2021 được thể hiện khá rõ nét. Trong đó 
đáng chú ý là việc tham mưu UBND tỉnh 
chỉ đạo, chấn chỉnh công tác công chứng, 
đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; ban hành 
và triển khai hiệu quả Đề án phát triển Văn 
phòng Thừa phát lại, Kế hoạch triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP về 
chính sách phát triển nghề công chứng trên 
địa bàn tỉnh, Kế hoạch triển khai Chương 
trình trọng tâm về cải cách tư pháp giai 
đoạn 2021-2025;… Mặc dù chịu những ảnh 
hưởng nhất định từ dịch bệnh COVID-19, 
song các số liệu thống kê cho thấy kết quả 
hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp 
trên địa bàn tỉnh trong năm nhìn chung đạt 
cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. 

Công tác trợ giúp pháp lý của Hà Tĩnh 
tiếp tục được Bộ Tư pháp, các cơ quan tố 
tụng trên địa bàn tỉnh ghi nhận, đánh giá 
cao. Trong năm, Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý nhà nước đã tư vấn, hướng dẫn 140 vụ 
việc, tham gia tố tụng 186 vụ việc, 100% 
Trợ giúp viên đạt chỉ tiêu về vụ việc tham 
gia tố tụng của Bộ Tư pháp. Trong nhiều vụ 
án hình sự, các ý kiến tranh tụng và đề xuất 
của Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp 
đồng tham gia trợ giúp pháp lý được Tòa án 
chấp nhận xem xét giảm hình phạt tù, cho 
hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; bảo 
vệ thành công quyền và lợi ích hợp pháp 
trong các vụ án dân sự, hôn nhân, gia đình, 
góp phần bảo đảm được tính khách quan 
trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử. 
Hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp 
lý được đẩy mạnh, trong năm, Sở đã in ấn 
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41.000 tài liệu pháp luật cấp phát cho người 
dân và đặt trong hộp tin tại các cơ quan tố 
tụng; tổ chức 157 cuộc truyền thông về trợ 
giúp pháp lý tại cơ sở, tạo thuận lợi cho 
người dân trong tiếp cận các hoạt động trợ 
giúp pháp lý.

Năm 2021 là năm Sở Tư pháp tập 
trung đẩy mạnh công tác cải cách hành 
chính, trong bối cảnh phải đối mặt với vô 
vàn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19, Sở xác định rằng phải đổi mới 
toàn diện phương thức chỉ đạo, điều hành 
thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính 
trị được giao, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu 
của các tổ chức, cá nhân trong điều kiện 
bảo đảm các nguyên tắc phòng, chống dịch. 
Với tinh thần đó, ngay từ đầu năm, Sở Tư 
pháp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều 
hành cũng như giải quyết công việc chuyên 
môn. 100% văn bản đến và đi của Sở Tư 
pháp đều được xử lý trên môi trường điện 
tử (trừ văn bản mật), phòng họp trực tuyến, 
hộp thư điện tử công vụ được đưa vào sử 
dụng hiệu quả. Nhờ đó, ngay cả thời điểm 
Hà Tĩnh thực hiện giãn cách xã hội vào đợt 
tháng 4, chỉ làm việc trực tiếp chưa đến 
50% số công chức, viên chức, song 100% 
nhiệm vụ của Sở Tư pháp vẫn được giải 
quyết kịp thời, đảm bảo chất lượng. Sở Tư 
pháp cũng là 01 trong 06 cơ quan đầu tiên 
trên địa bàn tỉnh triển khai thí điểm việc lập 
hồ sơ lưu trữ điện tử trên phần mềm Hồ sơ 
công việc, đến nay, 100% văn bản đi trong 
năm 2021 đã được lập hồ sơ để lưu trữ điện 
tử. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện 
đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 và được tuyên truyền, hướng 
dẫn thường xuyên để người dân thuận lợi 
trong việc thực hiện, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 
tăng 95% so với năm 2020. Với những nỗ 
lực trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải 
cách hành chính, năm 2021, Sở Tư pháp 

được Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách 
hành chính tỉnh đánh giá cao và xếp thứ 2 
trong khối các đơn vị sở, ngành.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, có 
thể nói, chưa bao giờ ngành Tư pháp tỉnh 
Hà Tĩnh tham gia sâu rộng vào các vấn đề 
phát triển kinh tế-xã hội của địa phương 
như trong năm 2021. Lãnh đạo Sở và Lãnh 
đạo các Phòng chuyên môn thường xuyên 
được UBND tỉnh giao hoặc các ngành mời 
tham gia họp, nghiên cứu, cho ý kiến pháp 
lý đối với những vụ việc có tính chất phức 
tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận chú ý, quan 
tâm; những vấn đề chưa được pháp luật quy 
định cụ thể, có nhiều ý kiến trái chiều hoặc 
những vấn đề quan trọng mà UBND tỉnh 
thấy cần có ý kiến pháp lý của Sở Tư pháp. 
Chỉ riêng trong năm 2021, Sở Tư pháp đã 
tham gia nghiên cứu, cho ý kiến pháp lý đối 
với trên 100 vụ việc phát sinh trên địa bàn 
tỉnh,… Đây chủ yếu là các vụ việc phức tạp, 
kéo dài, có nhiều ý kiến trái chiều, thuộc 
các lĩnh vực: Đất đai, đầu tư, tài nguyên, 
khoáng sản, xử lý vi phạm hành chính… 
Ý kiến của Sở Tư pháp được UBND tỉnh, 
các cơ quan, đơn vị đánh giá cao, là căn cứ 
quan trọng để xác định hướng giải quyết 
các vụ việc. Ngoài ra, trong nhiều vụ việc 
Sở Tư pháp được mời tham gia ngay từ đầu 
nên đã hạn chế tối đa các tranh chấp phát 
sinh có thể xảy ra, giúp UBND các cấp giải 
quyết kịp thời, triệt để các vướng mắc pháp 
lý, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy 
phát triển kinh tế-xã hội. Vai trò, vị thế của 
ngành vì thế được khẳng định và nâng lên 
rõ rệt.

Tin tưởng rằng, trong giai đoạn phát triển 
mới, toàn ngành Tư pháp Hà Tĩnh sẽ tiếp tục 
đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò, 
tầm quan trọng của ngành đối với sự phát 
triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà./.
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Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt 
Nam (09/11) được hưởng ứng, triển khai 
sâu rộng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Ngày pháp Luật năm 2021, 
Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu UBND 
tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban 
hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 
và 13 huyện, thành phố, thị xã đã ban hành 
Kế hoạch và triển khai nghiêm túc tại cơ 
quan, đơn vị, địa phương mình với nội dung 
phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm 
vụ chính trị được giao; chủ động đổi mới, 
đa dạng các hình thức hưởng ứng có sức 
lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật như: tập huấn 
Luật Hòa Giải ở cơ sở; pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính; pháp luật về đất đai; 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm; tổ chức tọa đàm, 
đối thoại với doanh nghiệp, người lao động, 
tham gia hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật. v.v…

Tọa đàm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam tại 
UBND xã An Dũng huyện Đức Thọ

Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp 
năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Được tổ chức vào ngày 24/12/2021, 
tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí 
Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PH 
PBGDPL tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: 
Tòa án tỉnh; Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Sở 
Thông tin và Truyền Thông; Thanh tra tỉnh; 
Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, viên chức 
và người lao động thuộc Sở Tư pháp, đại diện 
lãnh đạo 13 Phòng Tư pháp.

Hội nghị đã tập trung làm rõ những kết 
quả đạt được, khó khăn, vướng mắc của 
ngành Tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh; 
xác định 10 nhóm nhiệm vụ và 05 nhóm giải 
pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2022, 
như: tham mưu thể chế hóa những định 
hướng chính sách lớn, then chốt trong văn 
kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận 
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu 
về công tác thể chế và giải quyết các vấn 
đề pháp lý của địa phương đảm bảo thực 

ĐIỂM TIN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP  
NỔI BẬT TRONG QUÝ IV/2021

TIN HOẠT ĐỘNG
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hiện Chiến lược phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 và Chương trình phục hồi phát 
triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh “thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch bệnh COVID-19”; Nâng cao chất lượng 
và đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự thảo 
văn bản QPPL, đặc biệt là dự thảo phục vụ 
trực tiếp cho công tác phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển 
kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; Tăng 
cường công tác theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan trực 
tiếp đến người dân, doanh nghiệp; Tổ chức 
tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL và 
thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam; Tập 
trung giải quyết các vấn đề quốc tịch cụ thể 
phát sinh trong thực tiễn; Tổ chức thực hiện 
hiệu quả Luật TGPL và các văn bản hướng 
dẫn thi hành, Đề án đổi mới công tác TGPL 
giai đoạn 2015-2025; Tổ chức triển khai các 
Đề án TGPL giai đoạn mới 2022-2026 sau 
khi được phê duyệt; Đổi mới phương thức 
chỉ đạo, điều hành; lề lối, kỷ cương, kỷ luật 
công việc; Phát huy hiệu quả cơ chế phối 
hợp giữa ngành Tư pháp với các ngành, với 
cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường 
công tác hướng về cơ sở./.

Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với 
pháp luật”

Học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà) hăng 
hái tham gia cuộc thi “Thanh niên với pháp luật”

Nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng 
cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho 
đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh và 

hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), Sở Tư 
pháp đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, 
Sở Thông tin - Truyền thông và Tỉnh đoàn 
tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với 
pháp luật”, đối tượng dự thi là các đoàn viên, 
thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

Qua tổng hợp trên hệ thống phần mềm 
cuộc thi và theo dõi của Ban Tổ chức cuộc 
thi, toàn tỉnh có 48.877 thí sinh tham gia với 
104.034 lượt thi. 

Kết thúc Cuộc thi, trên cơ sở kết quả 
trích xuất từ phần mềm cuộc thi, Ban Tổ 
chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định công 
nhận kết quả và trao giải cho 19 cá nhân theo 
đúng Thể lệ. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 
01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 10 
giải khuyến khích. Trên cơ sở số lượng, chất 
lượng thí sinh tham gia cuộc thi và công tác 
truyền thông, tổ chức hưởng ứng cuộc thi 
của các địa phương, đơn vị, Giám đốc Sở Tư 
pháp đã ban hành Quyết định trao tặng Giấy 
khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc 
trong cuộc thi này.

Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với pháp 
luật đã thực sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm 
và tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn 
viên, thanh niên, qua đó nâng cao hiểu biết, 
ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, 
thanh niên trên địa bàn tỉnh./.

Sở Tư pháp làm việc với Đoàn kiểm 
tra công tác bồi thường nhà nước của Cục 
Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp

Ngày 15/12/2021, Sở Tư pháp tổ chức 
buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục 
trưởng Cục Bồi thường Nhà nước - Bộ Tư 
pháp để báo cáo về việc thực hiện công tác 
bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh theo kế 
hoạch kiểm tra định kỳ công tác bồi thường 
nhà nước. 

Tham gia buổi làm việc, về phía Đoàn 
kiểm tra của Cục Bồi thường nhà nước có 
đồng chí Nguyễn Văn Bốn - Cục Trưởng Cục 
Bồi thường nhà nước và các thành viên đoàn; 
về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Quốc 
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Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đại diện 
lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tòa án nhân 
dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Viện Kiểm sát nhân 
dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Công 
an tỉnh; Phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Bốn Cục Trưởng Cục Bồi thường 
nhà nước - Bộ Tư pháp và Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn 
- Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tư pháp 
đã báo cáo việc thực hiện công tác bồi thường 
nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã cùng nhau 
trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai, thực hiện công 
tác bồi thường nhà nước trong các ngành, dự 
báo tình hình thực hiện công tác này trong 
thời gian tới và có những kiến nghị, đề xuất 
đến Đoàn kiểm tra.

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc 
của địa phương, Cục trưởng Cục Bồi thường 
Nhà nước Nguyễn Văn Bốn cho biết, thông 
qua công tác kiểm tra liên ngành nhằm nắm 
bắt, trao đổi về việc tổ chức, thi hành các quy 
định của pháp luật về công tác bồi thường 
Nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, tiếp nhận 
kiến nghị, đề xuất, những vấn đề phát sinh 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý về 
công tác bồi thường nhà nước.

Đánh giá cao việc triển khai thực hiện 
công tác bồi thường nhà nước của tỉnh Hà 
Tĩnh, Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước 

Nguyễn Văn Bốn đề nghị các cơ quan, đơn vị 
tiếp tục phát huy mối quan hệ phối hợp trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ này, kịp thời 
chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan giải quyết 
yêu cầu bồi thường ở địa phương để công tác 
bồi thường Nhà nước tại tỉnh được triển khai 
thực hiện thống nhất và có hiệu quả hơn nữa 
trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện công tác 
tập huấn chuyên sâu về Luật trách nhiệm bồi 
thường Nhà nước năm 2017, Nghị định số 
68/2018/NĐ-CP của Chính phủ cho đội ngũ 
thực hiện công tác này./. 

Hội nghị công chức, viên chức và 
người lao động Sở Tư pháp năm 2022

Toàn cảnh hội nghị công chức, viên chức

Tổ chức vào ngày 30/12/2021, Hội nghị 
đã lắng nghe và giải đáp những kiến nghị, 
đề xuất và ý kiến đóng góp của công chức, 
viên chức và người lao động đối với việc xây 
dựng, thực hiện các Quy chế của cơ quan; 
củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 
các phòng, đơn vị thuộc Sở; thực hiện các 
giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng 
đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, 
viên chức và người lao động;… 

Hội nghị cũng đã phát động phong trào 
thi đua năm 2022 và thông qua Nghị quyết 
với sự thống nhất cao của toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động Sở 
Tư pháp./.

Kim Oanh (tổng hợp)
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1. Hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng 
thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông 
thôn mới

Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND về 
một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn 
lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt 
chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025. 
Theo đó Nghị quyết quy định một số cơ chế, 
chính sách chung như hỗ trợ xây dựng công 
trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, 
công trình vệ sinh, xây dựng thôn đạt chuẩn 
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ 
kinh phí mua xi măng làm đường giao thông, 
rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, phục 
hồi, nâng cấp mặt đường. 

Đối với các xã chưa đạt chuẩn được hỗ 
trợ 50% kinh phí lắp đặt thiết bị xử lý nước 
sinh hoạt (công suất thiết bị đạt tối thiểu 
240 lít/ngày đêm, chất lượng nước sinh hoạt 
sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành), tối đa 

02 triệu đồng/hộ cho các hộ gia đình thuộc 
những vùng không quy hoạch cấp nước tập 
trung hoặc có quy hoạch nhưng chưa có dự 
án đầu tư xây dựng trong kỳ. 

Nghị quyết cũng quy định về chính sách 
thưởng đối với xã, đạt chuẩn nông thôn mới, 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu. Cụ thể thưởng 01 tỷ đồng/xã đối với 
xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thưởng 1,5 tỷ 
đồng/xã đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao; Thưởng 02 tỷ đồng/xã đối với xã 
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chính 
sách này không áp dụng đối với xã công 
nhận lại). 

Thưởng 10 tỷ đồng/huyện đối với huyện 
đạt chuẩn nông thôn mới; Thưởng 7 tỷ đồng/
huyện đối với huyện đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao; Thưởng 5 tỷ đồng/huyện đối 
với huyện chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI  
DO HĐND TỈNH KHÓA XVIII THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 4
Tại kỳ hợp thứ 4 diễn ra từ ngày 15-16/12/2021, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII 

đã thông qua nhiều chính sách quan trọng. Sau đây Bản tin Tư Pháp Hà Tĩnh xin giới 
thiệu một số chính sách được ban hành tại kỳ họp này:
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Ngoài ra Nghị quyết cũng quy định 
một số chính sách riêng tạo nguồn lực để 
huyện Hương Khê và Kỳ Anh đạt chuẩn 
nông thôn mới; huyện Can Lộc, Đức Thọ 
và Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng 
cao; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu.

2. Khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt 
động vận tải hành khách công cộng bằng 
xe buýt

Theo quy định tại Nghị quyết số 53/2021/
NQ-HĐND, chủ dự án đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công 
cộng bằng xe buýt, đầu tư phương tiện vận 
tải hành khách công cộng bằng xe buýt được 
ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các 
tổ chức tín dụng khi đáp ứng đủ các điều 
kiện: (a) Có dự án đầu tư kết cấu hạ tầng 
phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt 
(điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng, biển báo, 
nhà chờ, bãi đỗ xe buýt,...), đầu tư phương 
tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe 
buýt được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 
quy định pháp luật; (b) Có vay vốn tại các tổ 
chức tín dụng để xây dựng kết cấu hạ tầng, 
mua sắm phương tiện vận tải hành khách 
công cộng bằng xe buýt và sử dụng đúng 
mục đích vốn vay; (c) Đảm bảo thực hiện 
nghiêm các quy định hiện hành về hoạt động 
kinh doanh vận tải hành khách công cộng 
bằng xe buýt.

Trong đó hạn mức vay vốn được hỗ trợ 
lãi suất tối đa không vượt quá 70% tổng mức 
đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. Mức hỗ trợ lãi suất bằng 50% lãi 
suất phải trả thực tế trong hạn mức theo quy 
định. Thời hạn hỗ trợ lãi suất là đến hết ngày 
31/12/2025. 

3. Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ 
giúp xã hội trên địa bàn tỉnh 

Nghị quyết số 49/2021/NQ-HĐND 
quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức 
trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó 
mức chuẩn trợ giúp xã hội tại cộng đồng là 
360.000 đồng/tháng; Mức chuẩn trợ giúp xã 
hội tại cơ sở trợ giúp xã hội là 430.000 đồng/
tháng.

Tại Nghị quyết này cũng ban hành 
Phụ lục mức trợ giúp xã hội hàng tháng 
của đối tượng bảo trợ xã hội. Một số mức 
cụ thể như: Đối tượng bảo trợ xã hội được 
trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng 
quy định tại Điều 5, Nghị định số 20/2021/
NĐ-CP của Chính phủ: Trẻ em dưới 16 tuổi 
không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong 
các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 
5 được hưởng mức trợ giúp xã hội hàng 
tháng là 900.000 đồng với trẻ dưới 4 tuổi và 
540.000 đồng/tháng đối với trẻ em từ đủ 04 
tuổi trở lên. Người thuộc diện quy định tại 
khoản 1 Điều 5 đang hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học 
văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, 
cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp 
tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội 
cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không 
quá 22 tuổi với mức trợ giúp xã hội hàng 
tháng là 540.000 đồng/tháng. Người cao 
tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người 
có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có 
người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng 
nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng được hưởng trợ mức trợ giúp xã 
hội hàng tháng là 540.000 đồng/tháng đối 
với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 80 tuổi; 
Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên được 
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hưởng trợ mức trợ giúp xã hội hàng tháng 
720.000 đồng/tháng….

4. Quy định mức giá dịch vụ xét 
nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm 
vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND 

quy định về mức giá dịch vụ xét nghiệm 
SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh 
toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm 
chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau: 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test 
nhanh: 16.400 đồng.

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch 
tự động/bán tự động: 38.500 đồng. 

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ 
thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp 
mẫu đơn, gồm: Lấy mẫu và bảo quản bệnh 
phẩm 63.200 đồng; Thực hiện xét nghiệm 
và trả kết quả: 103.600 đồng.

- Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ 
thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp 
mẫu gộp: 

Trường hợp gộp ≤ 5 que tại thực địa (nơi 
lấy mẫu): Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm 
31.600 đồng; Thực hiện xét nghiệm và trả 
kết quả: 62.700 đồng. 

Trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa (nơi 
lấy mẫu): Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 
30.200 đồng; Thực hiện xét nghiệm và trả kết 
quả: 45.800 đồng. 

Trường hợp gộp ≤ 5 mẫu tại phòng xét 
nghiệm: Lấy mẫu và bảo quản bệnh phẩm: 

65.900 đồng; Thực hiện xét 
nghiệm và trả kết quả: 73.400 
đồng.

Trường hợp gộp 6-10 mẫu 
tại phòng xét nghiệm: Lấy mẫu 
và bảo quản bệnh phẩm: 66.800 
đồng; Thực hiện xét nghiệm và 
trả kết quả: 55.700 đồng. 

5. Hỗ trợ đào tạo nhằm 
khuyến khích phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao 

 Nghị quyết số 46/2021/
NQ-HĐND quy định chính sách 
khuyến khích phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà 
Tĩnh giai đoạn 2022-2025, trong 

đó có chính sách hỗ trợ đào tạo.
Điều kiện được hỗ trợ khi cử đi đào tạo 

như sau:
- Đối với cán bộ, công chức: Có thời 

gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không 
kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền 
kề trước thời điểm được cử đi đào tạo được 
xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên (đối với cán bộ, công chức là đảng 
viên); không quá 40 tuổi tính từ thời điểm 
được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; sau 
khi hoàn thành chương trình đào tạo, có cam 
kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, 
đơn vị công tác trước khi cử đi đào tạo trong 
thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo; 
chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc 
làm, điều kiện, tiêu chuẩn khác của cơ sở 
đào tạo (nếu có); phù hợp với nhu cầu của 
cơ quan, đơn vị tại từng thời điểm;

- Đối với viên chức: Đã kết thúc thời gian 
tập sự (nếu có); 01 năm liền kề trước thời 
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điểm được cử đi đào tạo được xếp loại viên 
chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảng 
viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đối với 
viên chức là đảng viên); sau khi hoàn thành 
chương trình đào tạo có cam kết thực hiện 
nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, 
đơn vị trước khi cử đi đào tạo trong thời gian 
ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo; riêng đối 
với y sĩ công tác tại trạm y tế xã, phường, thị 
trấn được cử đi học bác sĩ cam kết thời gian 
thực hiện nhiệm vụ tại Trạm y tế xã, phường, 
thị trấn trong phạm vi đơn vị hành chính cấp 
huyện (huyện, thành phố, thị xã nơi y sĩ đang 
công tác) tối thiểu 10 năm liên tục; chuyên 
ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, 
điều kiện, tiêu chuẩn khác của cơ sở đào tạo 
(nếu có); phù hợp với nhu cầu của cơ quan, 
đơn vị tại từng thời điểm; 

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử 
đi đào tạo Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Thạc 
sĩ - Bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, ngoài điều 
kiện trên còn phải đáp ứng điều kiện: Chuyên 
ngành đào tạo phải thuộc các ngành nghề 
trong danh mục tỉnh cần do Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành hằng năm, giai đoạn hoặc theo 
nhu cầu của tỉnh tại từng thời điểm cụ thể; cán 
bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo 
Tiến sĩ, Thạc sĩ ngành y ở nước ngoài chỉ áp 
dụng đối với đối tượng không được hỗ trợ từ 
các chương trình hợp tác với nước ngoài được 
ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam hoặc không thuộc diện được hỗ trợ 
theo các đề án của bộ, ngành, Trung ương.

Ngoài các điều kiện tại điểm a,b,c 
Khoản 1 Điều 2 của nghị quyết, cán bộ, công 
chức, viên chức được cử đi đào tạo theo các 
chương trình hợp tác với nước ngoài được 
ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam còn phải đáp ứng yêu cầu khác 
của chương trình hợp tác.

Mức hỗ trợ đào tạo trong nước đối với 
Tiến sĩ ngành nghề tỉnh cần là 150 triệu 

đồng, Bác sĩ chuyên khoa II là 80 triệu 
đồng, Thạc sĩ - Bác sĩ; Bác sĩ chuyên khoa I 
là 40 triệu đồng; Y sĩ công tác tại Trạm Y tế 
xã, phường, thị trấn tham gia đào tạo bác sĩ 
được hỗ trợ 100% học phí khóa đào tạo theo 
quy định.

Mức hỗ trợ đào tạo nước ngoài đối với 
Tiến sĩ ngành nghề tỉnh cần là 250 triệu đồng 
và 04 lượt vé khứ hồi hạng phổ thông giữa 
Việt Nam và nước có cơ sở đào tạo (mức 
thanh toán giá vé theo hóa đơn thực tế); 
Thạc sĩ ngành Y là 160 triệu đồng và 04 lượt 
vé khứ hồi hạng phổ thông giữa Việt Nam và 
nước có cơ sở đào tạo (mức thanh toán giá 
vé theo hóa đơn thực tế). 

6. Hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận 
thức cho lĩnh vực kinh tế tập thể

Theo quy định tại Nghị quyết số 
56/2021/NQ-HĐND về một số chính sách 
hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025. 
Theo đó, người lao động tốt nghiệp cao 
đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại 
hợp tác xã đáp ứng các điều kiện: dưới 35 
tuổi; đóng bảo hiểm xã hội tại hợp tác xã; 
tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, sau đại 
học phù hợp với ngành nghề hoạt động của 
hợp tác xã; cam kết làm việc trong hợp tác 
xã ít nhất 06 năm và cam kết bồi hoàn kinh 
phí Nhà nước đã hỗ trợ nếu không thực hiện 
đúng văn bản đã cam kết sẽ được hỗ trợ hàng 
tháng bằng 1,5 mức lương tối thiểu vùng, tối 
đa 59.110.000 đồng/1 lao động/năm. Thời 
gian hỗ trợ tối đa là 03 năm, tối đa 02 người/
hợp tác xã. 

Nghị quyết cũng quy định về hỗ trợ đào 
tạo cho quản lý của hợp tác xã. Điều kiện 
hỗ trợ bao gồm: Là quản lý hợp tác xã đã 
làm việc và đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 02 
năm tại hợp tác xã tính đến thời điểm được 
cử đi đào tạo; dưới 50 tuổi với trường hợp 
được cử đi đào tạo; cam kết của người lao 
động hưởng chính sách là làm việc trong 
khu vực hợp tác xã ít nhất 06 năm đối với 
người lao động có bằng đại học, 05 năm đối 
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với người lao động có bằng cao đẳng (tính từ 
thời điểm hoàn thành khóa đào tạo, được cấp 
văn bằng) và cam kết bồi hoàn kinh phí Nhà 
nước đã hỗ trợ nếu không thực hiện đúng 
theo văn bản cam kết. Khi đáp ứng các điều 
kiện này, sau khi được cấp văn bằng, người 
tham gia đào tạo sẽ được hỗ trợ 100% kinh 
phí học phí, tài liệu học tập theo quy định 
của cơ sở đào tạo và hỗ trợ kinh phí ăn ở cho 
học viên bằng 1,5 mức lương tối thiểu vùng, 
nhưng số tiền hỗ trợ các nội dung trên tối đa 
không quá 79.110.000 đồng/năm/học viên. 
Mỗi hợp tác xã được hỗ trợ 01 học viên. 

Bên cạnh đó, Nghị quyết quy định về hỗ 
trợ kinh phí để tổ chức hội thảo, hội nghị 
tuyên truyền, tập huấn, tham quan học tập 
kinh nghiệm cho các cán bộ quản lý nhà 
nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; cán bộ 
quản lý, thành viên và người lao động của 
hợp tác xã, tổ hợp tác. 

7. Chính sách phát triển trồng trọt
Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND quy 

định chính sách khuyến khích phát triển 
nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng 
tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025. Trong 
đó chính sách phát triển trồng trọt được quy 
định như sau:

- Các tổ chức, cá nhân 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
giống cây trồng trên địa bàn 
tỉnh được hỗ trợ 50% kinh phí 
mua bản quyền giống lúa mới 
(lúa thuần) được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn công nhận và phù hợp 
cơ cấu theo Đề án sản xuất 
hàng vụ của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, tối đa 
1tỷ đồng/01 loại giống.

- Các tổ chức, cá nhân sản 
xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, 
GlobalGAP có quy mô tối 

thiểu (liền vùng hoặc trường hợp không liền 
vùng thì quy mô tính trong phạm vi thôn). 
Đối với cam bù, cam chanh, bưởi Phúc Trạch 
5ha/mỗi loại cây; rau củ quả thực phẩm 2 ha 
được hỗ trợ (theo kết quả đầu ra) 30 triệu 
đồng/giấy chứng nhận/tổ chức, cá nhân 
đối với VietGap, 50 triệu đồng/giấy chứng 
nhận/tổ chức, cá nhân đối với GlobalGAP 
sau khi được cấp giấy chứng nhận và sản 
phẩm được tiêu thụ thông qua hợp đồng liên 
kết (không hỗ trợ giấy chứng nhận VietGAP, 
GlobalGAP được cấp lại).

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất đạt tiêu 
chuẩn hữu cơ có quy mô tối thiểu (liền vùng): 
Rau củ quả thực phẩm 02 ha; lúa 10 ha được 
hỗ trợ tối đa 250 triệu đồng/mô hình/tổ 
chức, cá nhân có phương án và dự toán kinh 
phí được cấp có thẩm quyền chấp thuận; nội 
dung, định mức hỗ trợ thực hiện theo Khoản 
1, Điều 17, Nghị định số 109/2018/NĐ-CP 
ngày 29/8/2018 của Chính phủ.

Tại Nghị quyết này cũng quy định về 
chính sách hỗ trợ tập trung, tích tụ ruộng đất 
và các chính sách phát triển chăn nuôi, phòng, 
chống dịch bệnh, thủy sản, lâm nghiệp…

Thiều Chiên (tổng hợp)
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Tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật cho thanh niên là nhiệm 
vụ quan trọng trong việc bồi 

dưỡng, phát triển đoàn viên thanh niên Việt 
Nam. Đây là một bộ phận của công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, là “cầu nối” để đưa pháp luật vào đời 
sống, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành 
pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng 
trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền, của 
Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Xuất 
phát từ vị trí, vai trò quan trọng đó, những 
năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh 
niên luôn được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, phối hợp với các ngành 
chức năng, các địa phương, đơn vị triển khai 
thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu 
biết, ý thức chấp hành cho đoàn viên, thanh 
niên, ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp 
luật và các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật 
tự ở các địa phương. 

Toàn tỉnh hiện có gần 24 vạn đoàn viên 
thanh niên trong độ tuổi, chiếm 18,6% dân 
số, 32% lực lượng lao động. Xác định phổ 
biến giáo dục pháp luật là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn 
và phong trào thanh thiếu nhi, Ban Thường 
vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật hằng năm gắn với 
chủ đề, chủ điểm của từng tháng, các phong 
trào hoạt động, đợt thi đua; đồng thời gắn 
việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật với việc đa dạng các hình 
thức như: tổ chức tuyên truyền trên mạng 
xã hội, hệ thống các kênh thông tin Website 
Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, 
fanpage Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và các các trang 
facebook của các huyện, thị, thành Đoàn, 
hệ thống bảng tin, loa phát thanh cơ sở; các 
diễn đàn, hội nghị học tập, tập huấn, hội thi, 
cuộc thi, các buổi sinh hoạt chi đoàn nhằm 
vận động đoàn viên thanh niên chấp hành tốt 
các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước, tham gia nghiên cứu, tìm 
hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật; phối hợp 
biên soạn tài liệu pháp luật để cung cấp cho 
ĐVTN..... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã chú trọng công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật trên Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, 
các báo thường trú tại địa phương thông qua 
việc cung cấp thông tin, tuyến tin bài về các 
hoạt động của tuổi trẻ trong việc chấp hành 
pháp luật, hoạt động hưởng ứng Ngày pháp 
luật; các hoạt động, nội dung liên quan trực 
tiếp đến thanh thiếu niên. Thời gian qua, toàn 
tỉnh tổ chức hơn 2.300 hội nghị, diễn đàn, 
buổi sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật cho hơn 188.000 lượt đoàn viên 
thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tham gia; 
xây dựng và củng cố mới 987 tủ sách pháp 
luật với hàng trăm đầu sách các loại; tổ chức 
1.537 chương trình phát thanh “Ngày mới với 
an toàn giao thông”, 1.215 diễn đàn “Thanh 

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh
PHÁT HUY HIỆU QUẢ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP 
TRONG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC 

PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN
NY HƯƠNG

Phó Bí thư Tỉnh đoàn
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niên với văn hóa ATGT”, ”Thanh niên với 
việc sử dụng mạng xã hội”, “Văn hóa sử 
dụng mạng xã hội trong thanh niên” và các 
vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như nạn 
xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em, tệ nạn xã 
hội,… thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn 
viên, thanh thiếu nhi và người dân.

Thực hiện chương trình phối hợp với Sở 
Tư pháp, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn xây dựng kế hoạch triển khai gắn với 
cụ thể hóa nội dung các Đề án “Tăng cường 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm 
nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu 
niên giai đoạn 2011 - 2015”; Đề án “Tăng 
cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng 
lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên 
giai đoạn 2013 - 2020”. Đã kịp thời tổ chức 
giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi như 
tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước; tuyên truyền, phổ biến các văn bản 
liên quan trực tiếp đến trách nhiệm, nghĩa 
vụ, quyền hạn của thanh thiếu nhi như: Bộ 
luật Dân sự, Luật Căn cước công dân, Luật 
Bảo hiểm xã hội, Luật Hôn nhân và gia đình, 
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân, Luật Nghĩa vụ quân sự 
sửa đổi, Luật Thanh niên sửa đổi, Luật trẻ 
em, Luật An toàn giao thông.... Phối hợp duy 
trì hệ thống tủ sách pháp luật do Đoàn thanh 
niên quản lý với 40.850 đầu sách pháp luật, 
sách hướng dẫn nghiệp vụ, sách về an toàn 
lao động, kỹ thuật sản xuất. Tổ chức nhiều 
hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11), 
góp phần nâng cao nhận thức của mọi người 
về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội. 
Phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến “Thanh 
niên với pháp luật” thu hút hơn 100.000 lượt 
đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó cung 
cấp thêm nhiều kiến thức hữu ích về pháp 
luật cho thanh thiếu niên trong bối cảnh dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp. 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với 
Công an tỉnh và đơn vị liên quan tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền, phòng chống tội 
phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng 

chống mua bán người và những phương thức, 
thủ đoạn tinh vi của tội phạm trong tình hình 
mới; phối hợp triển khai phong trào“Đẩy 
mạnh phong trào phòng, chống ma túy và 
tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên”. Hằng 
năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với 
Trại Giam Xuân Hà (thuộc Tổng cục VIII, Bộ 
Công an) tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo 
dục, cảm hóa phạm nhân như tuyên truyền, 
giao lưu, trao tặng quà; trao đổi, định hướng 
nghề nghiệp; đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề 
nghiệp, việc làm, hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp 
đối với những trường hợp kết thúc thời gian 
chấp hành án… Bên cạnh đó, công tác phối 
hợp đảm bảo an toàn giao thông cũng được 
triển khai hiệu quả, đặc biệt trong việc tuyên 
truyền, hướng dẫn thực hiện Luật An toàn 
giao thông; thành lập các đội thanh niên xung 
kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự; phối 
hợp lực lượng giao thông điều tiết, hướng dẫn 
người dân tham gia giao thông tại các khu vực 
cao điểm; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên 
ký cam kết không vi phạm pháp luật an toàn 
giao thông; phối hợp tổ chức các Phiên tòa giả 
định về pháp luật an toàn giao thông để giáo 
dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; duy 
trì tốt mô hình Cổng trường ATGT, Đội tuyên 
truyền măng non, Camera dấu kín... Phát huy 
vai trò của Đoàn viên thanh niên các ngành 
Công an, quân đội, viện kiểm sát, trong tuyên 
truyền giáo dục PBPL cho thanh niên; duy trì 
và đẩy mạnh hoạt động đoàn kết 3 lực lượng 
thanh niên trên địa bàn; phối hợp tổ chức các 
hoạt động giao lưu kết nghĩa, ký kết giao ước 
đảm bảo ANTT trên địa bàn, an toàn tài sản 
của các đơn vị.

Công tác phối hợp với ngành Lao động, 
thương binh và xã hội, ngành giáo dục đào 
tạo, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục được 
các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai gắn với 
trách nhiệm, quyền hạn và đối tượng quản 
lý, nhất trong khối học sinh, sinh viên. Hằng 
năm phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo chỉ 
đạo 100% Đoàn trường phổ biến Luật Giao 
thông đường bộ, tổ chức cho ĐVTN ký cam 
kết thực hiện Luật ATGT; phát động Cuộc thi 
tìm hiểu “Thanh niên Hà Tĩnh với An toàn 
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giao thông“; Cuộc thi “Viết thư gửi người 
thân” thu hút sự tham gia của hơn 80.000 
đoàn viên thanh niên; qua đó đã tạo sức lan 
tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ, góp phần nâng cao 
nhận thức và văn hóa tham gia giao thông của 
thanh niên học sinh. Phối hợp Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội nhằm thực hiện các 
chính sách trợ giúp thực hiện các quyền trẻ 
em; xây dựng môi trường sống an toàn; can 
thiệp và tái hòa nhập tích cực; quản lý từng 
trường hợp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt gắn với triển khai các mô hình 
thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em như Diễn 
đàn trẻ em, Hội đồng trẻ em, Câu lạc bộ trẻ em, 
chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng 
và thực hiện. Đặc biệt, hằng năm phối hợp 
trao tặng học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh 
khó khăn; học bổng Doraemon cho thiếu nhi 
vượt khó học giỏi; vận động xã hội hóa trao 
tặng các “Công trình vì đàn em thân yêu”; ra 
mắt CLB tư vấn, trẻ em; tổ chức các diễn đàn 
“Điều em muốn nói” nhằm lắng nghe, chia sẻ 
và cung cấp cho trẻ em những kiến thức cơ 
bản về Luật trẻ em 2016, kỹ năng phòng tránh 
xâm hại trẻ em đồng thời giải đáp những thắc 
mắc, kiến nghị của trẻ em; phối hợp tuyên 
truyền phòng chống đuối nước đến gia đình, 
phụ huynh và các em thiếu nhi, học sinh. Phối 
hợp Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về 
an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên 
trên địa bàn tỉnh, lắp đặt các điểm pano tuyên 
truyền tại các tuyến đường, cổng trường trên 
địa bàn tỉnh, trao tặng mũ bảo hiểm cho đoàn 
viên, thanh niên. Đặc biệt, hưởng ứng “Ngày 
thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do 
tai nạn giao thông”, hằng năm, Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức “Lễ tưởng 
niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao 
thông”. Thông qua chương trình nhằm tưởng 
niệm những nạn nhân xấu số và kêu gọi xã 
hội cùng chung tay giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau 
với người thân của các nạn nhân. 

Cùng với công tác tuyên truyền, Đoàn 
thanh niên phối hợp, thành lập các đội thanh 
niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự 
tại khu phố, xây dựng cổng trường an toàn; tổ 

chức các hoạt động về nguồn, chăm sóc, giúp 
đỡ đối tượng chính sách; tham gia các hoạt 
động vì cộng đồng; qua đó giúp cho thanh 
niên thấy được vai trò, trách nhiệm của thế 
hệ trẻ đối với xã hội, từ đó, xây dựng lối sống 
lành mạnh, nghiêm chỉnh chấp hành pháp 
luật của Nhà nước. Nhiều mô hình, cách làm 
trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật 
cho thanh, thiếu niên đã phát huy hiệu quả 
tích cực tại cơ sở, như:“Cổng trường an toàn 
giao thông”;  mô hình “Khu dân cư không 
có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”, 100% các 
câu lạc bộ: “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Thanh 
niên phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, 
“Thắp sáng niềm tin”, “Đội tuyên tuyền 
thanh niên về pháp luật”, “Tòa tuyên án”, 
“Hòm thư tố giác”,...  Các câu lạc bộ tổ chức 
sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ với nhiều 
nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, góp 
phần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp 
luật liên quan đến thanh niên, giúp đỡ thanh 
niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, đảm 
bảo góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có thể thấy, những năm qua công tác phối 
hợp giữa Đoàn thanh niên với các cấp, các 
ngành trong việc thực hiện công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi đã có 
nhiều đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt, 
sáng tạo, hiện đại; phát huy được thế mạnh 
của các đơn vị phối hợp, góp phần nâng cao 
chất lượng, hiệu quả trong tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật. Công tác phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu 
niên đã mang lại những kết quả tích cực, nhận 
thức pháp luật của thanh thiếu niên từng bước 
được nâng cao, ý thức chấp hành pháp luật 
trong thanh thiếu niên đã có nhiều chuyển 
biến. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có tình trạng 
thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, nhất là 
các lĩnh vực về an toàn giao thông, ma túy, an 
ninh mạng. Nguyên nhân của tình trạng này 
do nhiều yếu tố, từ đặc điểm tâm sinh lý lứa 
tuổi, trình độ nhận thức của giới trẻ; việc phối 
hợp giữa gia đình, xã hội, nhà trường, các 
cấp, các ngành trong phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho thanh thiếu niên còn mang tính hình 
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thức, chưa thực sự xem đây là vấn đề bức 
thiết, quan trọng. Các hoạt động còn dừng lại 
ở mức độ phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ 
của từng đơn vị, chưa có những giải pháp bền 
vững, chưa tập trung đúng đối tượng; chất 
lượng các hoạt động chưa đồng đều; các hình 
thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiện đại ít 
được sử dụng, đặc biệt là việc ứng dụng công 
nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền 
còn nhiều hạn chế dẫn đến hiệu quả các hoạt 
động chưa cao.

Từ thực tiễn cho thấy, công tác phối hợp 
giữa các cấp, các ngành trong việc tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay là 
vấn đề bức thiết, quan trọng, góp phần nâng 
cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho 
đoàn viên, thanh niên, qua đó kịp thời ngăn 
chặn những hành vi vi phạm pháp luật cũng 
như các vấn đề liên quan đến các tệ nạn xã hội 
trên địa bàn tỉnh. Với vai trò, trách nhiệm của 
mình, tổ chức Đoàn xác định một số vấn đề 
trọng tâm để đưa công tác phối hợp thực hiện 
nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
thực sự hiệu quả, đúng vai trò, trách nhiệm và 
đối tượng quản lý, cụ thể:

Thứ nhất, nghiên cứu đổi mới các hình 
thức phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
đảm bảo phù hợp với đối tượng thanh thiếu 
niên; chú trọng các hình thức phổ biến thông 
qua ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã 
hội, các công cụ tuyên truyền hiện đại có nội 
dung phù hợp với thanh thiếu niên; kết hợp 
hài hòa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp 
luật truyền thống với những hình thức mới 
đang được áp dụng có hiệu quả trong thực 
tiễn; phát huy được vai trò nòng cốt của cán 
bộ làm công tác tư pháp, pháp chế, đội ngũ 
báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Thứ hai, công tác phối hợp tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật cần kịp thời, 
trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng 
của các cấp, các ngành về nội dung pháp luật 
phổ biến cho các đối tượng; áp dụng các giải 
pháp đồng bộ giữa phổ biến pháp luật với 
kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật; gắn 

kết nhiệm vụ này với các hoạt động, nhiệm 
vụ chuyên môn của các ngành, địa phương, 
đơn vị.

Thứ ba, đảm bảo tính đồng bộ trong công 
tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục 
pháp luật. Việc thực hiện các nội dung cần có 
kế hoạch, phương pháp triển khai đồng đều, 
phù hợp ở các cấp. Đặc biệt, ngành Tư pháp 
các cấp, với vai trò là cơ quan thường trực của 
hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 
luật, chủ động tham mưu trong công tác phối 
hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi 
và tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật; đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy 
động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thứ tư, phối hợp tạo môi trường để giáo 
dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi 
phát triển, nhất là triển khai đồng bộ, có hiệu 
quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống trong đoàn viên, thanh, thiếu 
niên. Ðồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung 
và phương thức hoạt động thu hút lực lượng 
thanh, thiếu niên tham gia tích cực, qua đó, 
phát huy mạnh mẽ sức mạnh, sự nhiệt huyết 
và trí tuệ của thế hệ trẻ trong xây dựng, phát 
triển quê hương.

Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất 
nước, xây dựng nhà nước pháp quyền đòi 
hỏi cần có những con người mới, có tri thức 
khoa học, có hiểu biết về pháp luật, có ý thức 
tuân thủ pháp luật. Do đó, ngoài việc trang 
bị các kiến thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật 
thì việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật, giáo dục ý thức tự giác tuân thủ pháp luật 
cho đoàn viên thanh niên là việc làm đúng 
đắn, cần thiết và cấp bách. Vì vậy, bên cạnh 
sự nỗ lực của mỗi cá nhân, gia đình và nhà 
trường thì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 
các cấp các ngành, địa phương, đơn vị trong 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật sẽ tạo nên 
sức mạnh tổng hợp, giúp thanh niên có ý thức 
trách nhiệm chủ động tìm hiểu và nghiêm 
chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, góp 
phần ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế 
- xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển./.
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CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG VIỆC CUNG CẤP, 
TIẾP NHẬN, CẬP NHẬT, XỬ LÝ THÔNG TIN 

LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Công tác phối hợp cung cấp, tiếp 
nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý 
lịch tư pháp (LLTP) là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng được quy định 
tại Luật LLTP và một số văn bản hướng dẫn 
thi hành.

Để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
cơ quan liên quan trong việc cập nhật, cung 
cấp, tiếp nhận thông tin LLTP, UBND tỉnh đã 
ban hành Quy chế phối hợp về việc cung cấp, 
tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin LLTP trên 
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (kèm theo Quyết định số 
32/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011. Nội 
dung phối hợp bao gồm: trao đổi, cung cấp 
thông tin lý lịch tư pháp có trước và từ ngày 
01 tháng 7 năm 2010; phối hợp trong việc xác 
minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích 
cho người đã bị kết án; phối hợp rà soát việc 

cung cấp thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư 
pháp và Tòa án nhân dân. Trên cơ sở văn bản 
này của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã thường 
xuyên phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án nhân 
dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh, cơ quan Thi hành án 
dân sự,…để thực hiện tra cứu, xác minh các 
thông tin LLTP. Định kỳ hàng quý, Sở Tư 
pháp liên hệ với Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa 
án nhân dân huyện, thành phố, thị xã rà soát, 
đối chiếu các bản án hình sự, quyết định tuyên 
bố phá sản doanh nghiệp trong đó có việc cấm 
cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập hoặc 
quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã do Tòa án 
nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân huyện, thành 
phố, thị xã đã tuyên để bảo đảm việc cung cấp 
thông tin LLTP không bị bỏ sót hoặc chậm trễ. 
Đối với các thông tin lý lịch tư pháp có trước 

HẢI VÂN

Cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân
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ngày 01/7/2010, Sở Tư pháp đã gửi văn bản đề 
nghị các cơ quan có liên quan như Tòa án đã 
xét xử sơ thẩm, cơ quan thi hành án dân sự,…
cung cấp các thông tin liên quan như việc chấp 
hành xong hình phạt, đặc xá, đại xá, thi hành 
hình phạt tiền, tịch thu tài sản và các quyết 
định dân sự … và nhận được sự phối hợp tích 
cực của các đơn vị. Thực hiện Kế hoạch số 
241/KH-UBND ngày 13/7/2018 của UBND 
tỉnh về thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-
CP của Chính phủ quy định các biện pháp đảm 
bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp 
hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, 
giai đoạn 2018-2020, năm 2019 và 6 tháng đầu 
năm 2020, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 đợt rà 
soát các trường hợp đương nhiên xóa án tích 
(đợt 1 năm 2011, đợt 2 các năm 2012, 2013) 
với số lượng đưa vào rà soát là 621 trường hợp 
và đề nghị các cơ quan công an, thi hành án 
dân sự có liên quan xác minh các thông tin về 
thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, tiến 
hành thông báo cho người đủ điều kiện làm 
đơn xóa án tích.

Đặc biệt, triển khai Quy chế phối hợp số 
02/QCPH-TTLLTPQG-C53 ngày 29 tháng 
6 năm 2018 của Trung tâm Lý lịch tư pháp 
Quốc gia, Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát về 
phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp 
Phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp đã thực 
hiện gửi 2.235 hồ sơ đề nghị Trung tâm LLTP 
quốc gia tra cứu thông tin lý lịch tư pháp theo 
hình thức “kiềng ba chân”, tất cả các kết quả 
đều được trả đúng hạn.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ như trên nên 
việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông 
tin LLTP cơ bản được các cơ quan thực hiện 
nghiêm túc, đúng quy định. Theo thống kê, từ 
ngày 01/7/2010 đến ngày 15/12/2021 các cơ 
quan liên quan đã cung cấp 35.245 thông tin 
LLTP về án tích; không có thông tin LLTP về 
cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 
doanh nghiệp, hợp tác xã. Sở Tư pháp đã cấp 
hơn 125.625 Phiếu LLTP. 

Có thể thấy rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo 
sát sao của UBND tỉnh, sự tham mưu thực 
hiện chủ động, tích cực của Sở Tư pháp, công 

tác phối hợp cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, 
xử lý thông tin LLTP trên địa bàn tỉnh qua 
từng năm triển khai thực hiện đã từng bước đi 
vào ổn định, đạt được những kết quả đáng ghi 
nhận. Tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan đều 
đã vào cuộc và thực hiện với tinh thần trách 
nhiệm cao. 

Bên cạnh đó, việc cung cấp, tiếp nhận, cập 
nhật, xử lý thông tin LLTP trên địa bàn tỉnh 
vẫn còn một số tồn tại như: việc phối hợp giữa 
các cơ quan, đơn vị liên quan trong cung cấp 
thông tin vẫn theo phương thức thủ công - dưới 
hình thức văn bản giấy. Vấn đề này đã làm ảnh 
hưởng đến tiến độ, hiệu quả của hoạt động xây 
dựng cơ sở dữ liệu LLTP và dễ dẫn đến tình 
trạng làm phát sinh tình trạng thông tin gửi đi 
bị thất lạc. Cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý lý 
lịch tư pháp mới chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, 
cập nhật và tra cứu thông tin lý lịch tư pháp 
mang tính chất nội bộ, chưa kết nối liên thông 
được với hệ thống dữ liệu của các cấp, các 
ngành có liên quan trong việc cung cấp thông 
tin thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp. 
Theo quy định thì Sở Tư pháp lập LLTP cho 
công dân, tuy nhiên, mọi thông tin, dữ liệu liên 
quan đều phụ thuộc vào các cơ quan khác như: 
Tòa án, Công an, Thi hành án dân sự…vì vậy 
trong quá trình triển khai nhiệm vụ còn khó 
khăn cũng như ảnh hưởng đến thời gian thực 
hiện. Một số đơn vị còn chậm hoặc không trả 
lời khi  được đề nghị xác minh các điều kiện 
đương nhiên xóa án tích…

Thời gian tới, để công tác cung cấp, tiếp 
nhận, cập nhật, xử lý thông tin LLTP được 
hiệu quả hơn, thiết nghĩ rằng các cơ quan có 
liên quan cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa 
trách nhiệm của đơn vị mình được quy định 
trong Luật LLTP, Nghị định số 111/2010/NĐ-
CP, Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP và Quyết 
định số 32/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 
Tăng cường nghiên cứu và triển khai thực hiện 
các giải pháp phối hợp, kết hợp với ứng dụng 
công nghệ thông tin trong việc cung cấp, trao 
đổi thông tin LLTP bằng dữ liệu điện tử giữa 
các cơ quan./. 



Mừng Đảng - Mừng Xuân
H

O
Ạ

T Đ
Ộ

N
G

 T
Ư

 PH
Á

P

21

PHAN NGỌC TRÂM
Trung tâm TGPL Nhà nước

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH
CHỖ DỰA TIN CẬY CHO NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Hà Tĩnh vào những ngày chớm 
xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh 
nhưng hơi ấm của mùa xuân đã 

lan tỏa khắp nơi, len qua từng chiếc lá, cành 
cây, ngọn cỏ. Hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua 
từng con phố, hòa vào dòng người hối hả 
một cách chậm rãi để người người cảm nhận 
xuân đang về. Trong không khí tươi vui đó, 
tập thể viên chức Trung tâm trợ giúp pháp 
lý nhà nước cũng đang phấn khởi chào đón 
một mùa xuân mới sau một năm vượt qua 
khó khăn, thách thức, nỗ lực, phấn đấu đạt 
được nhiều thành quả đáng ghi nhận, góp 

phần củng cố lòng tin của Nhân dân trên địa 
bàn tỉnh đối với Đảng và Nhà nước - là chỗ 
dựa tin cậy cho người được trợ giúp pháp lý.

Năm 2021, Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý nhà nước thực hiện 158 vụ việc tư vấn 
pháp luật, 235 vụ việc tham gia tố tụng, đã 
hoàn thành 161/235 vụ việc tham gia tố tụng 
(chiếm 69% trên tổng số vụ việc tham gia 
tố tụng), trong đó 95% vụ việc do Trợ giúp 
viên pháp lý thực hiện. 100% Trợ giúp viên 
pháp lý đạt chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng, 
có 3/6 Trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Tĩnh thực hiện trợ giúp pháp lý cho đông đảo người dân, 
người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tại thôn, xóm
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tốt. Các vụ việc tư vấn pháp luật được Trợ 
giúp viên pháp lý thực hiện kịp thời, chất 
lượng, hiệu quả, giúp cho người được TGPL 
dễ dàng nắm bắt được các thông tin về pháp 
luật để từ đó họ có thể tự bảo vệ được quyền 
và lợi ích hợp pháp của mình khi có vướng 
mắc về pháp luật. Đối với các vụ việc tham 
gia tố tụng, bằng kỹ năng, nghiệp vụ của 
mình trong quá trình giải quyết vụ việc, Trợ 
giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực 
hiện trợ giúp pháp lý đã thể hiện tốt vai trò, 
trách nhiệm trong việc nghiên cứu hồ sơ, 
tiếp xúc người được TGPL, thu thập chứng 
cứ, chuẩn bị bản luận cứ và tham gia tranh 
luận tại phiên toà. Từ đó, góp phần quan 
trọng trong việc xác định sự thật của vụ án, 
giúp cho các cơ quan tiến hành tố tụng đánh 
giá khách quan, toàn diện, đúng bản chất vụ 
án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho 
người được TGPL. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh 
COVID-19, xác định hoạt động truyền 
thông về trợ giúp pháp lý giữ vai trò quan 
trọng trong việc truyền tải thông tin về trợ 
giúp pháp lý đến với người dân, là một 
trong những yếu tố giúp người dân tiếp cận 
thông tin trợ giúp pháp lý hiệu quả. Do đó, 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 
Hà Tĩnh luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt 
động truyền thông về trợ giúp pháp lý với 
nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù 
hợp với tình hình mới. Năm 2021, phối hợp 
với Phòng tư pháp các huyện, thành phố, thị 
xã tổ chức thực hiện thành công 187 cuộc 
truyền thông về TGPL. Biên soạn, in ấn hơn 
41.000 tờ rơi, tờ gấp giới thiệu về Trung tâm 
TGPL, một số nội dung cơ bản của Luật 
TGPL và tài liệu pháp luật liên quan đến 
các lĩnh vực pháp luật thiết yếu cho người 
dân; Lắp đặt bổ sung, thay thế 19 Bảng 
thông tin, Hộp tin TGPL tại trụ sở các cơ 
quan tiến hành tố tụng; Xây dựng chuyên 
mục phát thanh “Trợ giúp pháp lý với 
người dân” giới thiệu về chức năng, nhiệm 
vụ của Trung tâm TGPL, quyền và nghĩa 
vụ của người được TGPL, người thực hiện 

TGPL, nhấn mạnh về hiệu quả của hình 
thức TGPL trong tố tụng. Đồng thời, viên 
chức của Trung tâm viết 110 tin, bài, các 
câu chuyện pháp luật TGPL, các bài viết 
nghiên cứu trao đổi nghiệp vụ về TGPL đã 
đăng trên Báo Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện 
tử của Cục TGPL, HĐND, Sở Tư pháp… 

Có thể thấy, công tác TGPL thực sự 
đi vào đời sống xã hội, chất lượng vụ việc 
TGPL không ngừng được nâng cao, quyền 
và lợi ích hợp pháp của người được TGPL 
cơ bản được bảo đảm theo quy định của 
pháp luật. Nhiều vụ việc tham gia tố tụng, 
các ý kiến tranh tụng cũng như các đề xuất 
của Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp 
đồng tham gia trợ giúp pháp lý đã được các 
cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận, đánh giá 
cao như: Vụ việc tham gia tố tụng Hình sự 
bào chữa cho ông Nguyễn Văn Q - người bị 
buộc tội thuộc hộ cận nghèo trong vụ án “Cố 
ý gây thương tích đã được Cơ quan cảnh 
sát điều tra Công an huyện H ra quyết định 
đình; Vụ việc tham gia tố tụng Dân sự, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Lê V 
người thuộc diện được trợ giúp pháp lý là 
người có công với cách mạng, bị đơn trong 
vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa 
án nhân dân huyện K đã được Hội đồng xét 
xử chấp nhận đề nghị của Trợ giúp viên pháp 
lý bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên 
đơn, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp 
cho ông V...

Năm 2021 khép lại với nhiều thành tích, 
kết quả nhưng cũng không ít những khó khăn 
cho những người làm công tác trợ giúp pháp 
lý. Tuy nhiên, bên cạnh những gian nan, vất 
vả thì phần thưởng lớn lao nhất, ý nghĩa nhất 
mà những người làm công tác trợ giúp pháp 
lý nhận được chính là dấu ấn tốt đẹp để lại 
trong lòng người được trợ giúp pháp lý. Với 
những nỗ lực, cố gắng của mình mỗi viên 
chức Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 
tỉnh đang góp phần đưa Trung tâm trở thành 
chỗ dựa tin cậy cho người được trợ giúp 
pháp lý./.
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MẠNH QUỲNH

Một số nét về hoạt động đấu giá tài sản năm 2021 
của Trung tâm dịch vụ đầu giá tài sản tỉnh 

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
 hướng dẫn các thủ tục đăng ký tham gia cho khách hàng

Trung tâm Dịch 
vụ đấu giá tài 
sản tỉnh Hà 

Tĩnh là đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc Sở Tư pháp Hà 
Tĩnh, được thành lập từ 
năm 1998 đến nay, qua 
nhiều lần thay đổi về tổ 
chức và đơn vị chủ quản 
nhưng Trung tâm vẫn 
luôn khẳng định được vị 
thế là đơn vị giữ vai trò, vị 
trí nòng cốt, chủ đạo trong 
hoạt động đấu giá tài sản 
trên địa bàn tỉnh. Trong 
quá trình triển khai thực 
hiện nhiệm vụ năm 2021, 
Trung tâm gặp không ít 
khó khăn như: dịch bệnh 
COVID-19 diễn biến phức 
tạp và kéo dài gây thiệt hại 
lớn cho nền kinh tế - xã 
hội nước ta nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, 
06 tháng đầu năm các cấp chính quyền tập 
trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc 
hội và Đại biểu HĐND các cấp; địa bàn hoạt 
động nhỏ hẹp, số lượng tài sản đưa ra đấu 
giá có hạn, trong khi đó nhiều tổ chức hành 
nghề đấu giá tư nhân tiếp tục được thành 
lập mới trên địa bàn. Mặc dù vậy, được sự 
quan tâm chỉ đạo, sát sao của lãnh đạo Sở 
Tư pháp, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, 
các ngành liên quan, cùng với tinh thần chủ 
động khắc phục khó khăn, tích cực, năng 
động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ của toàn thể viên chức và người 
lao động. Trung tâm đã đạt được một số kết 
quả hết sức phấn khởi, trong năm đã ký kết 

được 68 Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản 
các loại, tổ chức đấu giá thành 85 cuộc theo 
quy định của Luật đấu giá; số tiền thu được 
thông qua đấu giá là 220.676.472.858 đồng, 
vượt giá khởi điểm 58.854.352.500 đồng, số 
tiền vượt giá tăng 129% so với cùng kỳ năm 
trước, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân 
sách Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, được sự tin tưởng của các 
cơ quan Nhà nước, hầu hết các tài sản công 
thanh lý hoặc tài sản được xác lập quyền sở 
hữu toàn dân đều được các đơn vị lựa chọn 
Trung tâm là đơn vị tổ chức thực hiện việc 
đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật 
hiện hành. Đối với những loại tài sản mà có 
giá trị lớn, Trung tâm luôn chủ động phối 
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hợp tham mưu cho các chủ tài sản áp dụng 
hình thức đấu giá gián tiếp bằng cách gửi 
phiếu trả giá qua đường bưu chính và kết hợp 
bỏ phiếu gián tiếp, nên đã hạn chế tối đa tình 
trạng các đối tượng xấu đe dọa, cưỡng ép 
đối với người tham gia đấu giá và tình trạng 
thông đồng dìm giá. Đối với tài sản là quyền 
sử dụng đất, Trung tâm là một trong những 
đơn vị tốp đầu được UBND các huyện, thị 
xã, thành phố ưu tiên lựa chọn để tổ chức 
đấu giá những hợp đồng có tính chất phức 
tạp, nhạy cảm và có giá trị lớn. Đặc biệt, trong 
năm Trung tâm đã tiên phong thực hiện việc 
soi chiếu các phiếu trả giá của khách hàng trực 
tiếp lên màn hình tại các buổi đấu giá để cho 
toàn thể khách hàng tham gia đấu giá cùng 
theo dõi nhằm đảm bảo tính công khai, khách 
quan và minh bạch nhất.

Để đạt được kết quả trên, thời gian 
qua Trung tâm đã tập trung chỉ đạo đội ngũ 
công chức, viên chức, người lao động của 
đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương công 
vụ, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế 
của đơn vị; việc đổi mới tổ chức bộ máy của 
Trung tâm được đẩy mạnh toàn diện, đồng 
bộ. Trong năm đã cử 02 viên chức tham gia 
bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch 
chuyên viên; 01 viên chức tham gia học lớp 

Trung cấp chính trị; chú trọng công tác đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức; thường 
xuyên tạo mọi điều kiện cho viên chức và 
người lao động trong đơn vị được tham gia 
các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, lý 
luận chính trị nhằm nâng cao năng lực làm 
việc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư 
tưởng chính trị và đạo đức nghề nghiệp; 
xây dựng hoàn thành và đưa vào áp dụng hệ 
thống tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam ISO 
9001: 2015 và áp dụng triển khai phần mềm 
tiến độ giải quyết công việc, phần mềm lưu 
trữ hồ sơ điện tử...; ngoài ra, Trung tâm còn 
tham gia nhiều hoạt động khác do Bộ Tư 
pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp, các cấp, các 
ngành tổ chức.

 Với những nỗ lực trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo và sự cố gắng của đội ngũ 
viên chức và người lao động của Trung 
tâm trong thời gian qua. Đặc biệt là sự đổi 
mới trong hoạt động tiếp cận, tư vấn cho 
khách hàng có tài sản đấu giá và công tác 
tổ chức đấu giá tài sản theo hướng chuyên 
nghiệp hóa, đảm bảo công khai, minh bạch, 
đúng quy định của pháp luật. Thời gian tới, 
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà 
tĩnh tiếp tục là địa chỉ tin cậy của khách 
hàng trong và ngoài tỉnh./.

Toàn cảnh phiên đấu giá đất ở khu quy hoạch Đồng Đình và Đồng Trộp tại Thạch Châu (Lộc Hà) 
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Với mục tiêu tạo sân chơi lành 
mạnh, bổ ích nhằm tăng cường 
tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, 

ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, 
thanh niên trên địa bàn tỉnh và hưởng ứng 
Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (09/11), Sở Tư pháp đã phối 
hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Thông tin 
- Truyền thông và Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc 
thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”. 

Cuộc thi diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 
09/11 năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử 
Sở Tư pháp, đối tượng dự thi là các đoàn 
viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

Bám sát Thể lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức 
đã xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án đảm 
bảo chính xác, phù hợp, lựa chọn các vấn 
đề thường gặp, gần gũi, thiết thực với đoàn 
viên, thanh niên như: an toàn giao thông, 
phòng chống ma túy, phòng chống tác hại 

Dấu ấn Cuộc thi trực tuyến 
THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT

THIỀU CHIÊN

Các em học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà) hào hứng sau khi hoàn thành xong phần thi của mình
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của rượu bia, phòng chống bệnh truyền 
nhiễm... Phần mềm cuộc thi có giao diện bắt 
mắt, hấp dẫn, dễ đăng ký và truy cập, được 
bố trí ở giữa giao diện Cổng thông tin điện 
tử Sở Tư pháp, có chức năng đảo câu hỏi 
trong ngân hàng đề thi để các thí sinh không 
thi một đề giống nhau, đồng thời hiển thị số 
lượng thí sinh tham gia của từng địa phương, 
đơn vị ngay giao diện chính nên thuận tiện 
cho việc theo dõi, quản lý, đôn đốc thí sinh 
tham gia.

Sau Lễ phát động Cuộc thi của Ban Tổ 
chức, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 
UBND các huyện, thành phố thị xã đã kịp 
thời ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt, 
hướng dẫn việc tham gia cuộc thi. Nhiều địa 
phương, đơn vị tổ chức Lễ Phát động hoặc 
lồng ghép phát động cuộc thi trong Lễ hưởng 
ứng Ngày pháp luật Việt Nam hoặc Lễ Chào 
cờ đầu tháng 11. Công tác truyền thông về 
cuộc thi được chú trọng thực hiện, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Báo 
Pháp luật Việt Nam và các cơ quan báo chí 
khác đưa tin thường xuyên, kịp thời về cuộc 
thi. Thể lệ và tình hình hưởng ứng Cuộc thi 
được đăng tải, cập nhật trên cổng thông tin 
điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 
UBND các cấp.  Đồng thời thông qua các tài 
khoản trên mạng xã hội (facebook, zalo…), 
các địa phương, đơn vị đăng tải hình ảnh, số 
liệu tham gia cuộc thi để khích lệ, động viên 
các đoàn viên, thanh niên tham gia. Một số 
địa phương cũng đã tuyên truyền về cuộc thi 
thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở. 
Nhờ kết hợp đa dạng các hình thức nêu trên 
đã tạo thành đợt cao điểm truyền thông về 
cuộc thi, tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động 
được sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cơ 
quan, đơn vị, địa phương.  

Qua tổng hợp trên hệ thống phần mềm 
cuộc thi, toàn tỉnh có 48.877 thí sinh tham 
gia với 104.034 lượt thi. Một số địa phương, 
đơn vị có lượt thi cao như: Thành đoàn Hà 
Tĩnh với  6.589 lượt thi, huyện đoàn Can 
Lộc với 6.081 lượt thi, huyện đoàn Nghi 

Xuân với  4.737 lượt thi, trường THPT Hà 
Huy Tập với 3.831 lượt thi, Trường THPT 
Nghèn với 3.399 lượt thi… Có thể thấy 
Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với pháp 
luật đã thực sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm 
và tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn 
viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đáng chú 
ý, chất lượng bài thi của thí sinh tương đối 
cao, có 1.120 thí sinh trả lời đúng 29/29 câu 
hỏi, 1.213 thí sinh trả lời đúng 28/29 câu 
hỏi, thể hiện đoàn viên, thanh niên đã nhận 
thức đúng, đầu tư trí tuệ, công sức với mong 
muốn tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật 
của mình. 

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi 
đã trao giải cho 19 cá nhân gồm 01 giải nhất, 
03 giải nhì, 05 giải ba và 10 giải khuyến 
khích. Trong đó một số đơn vị có nhiều thí 
sinh đạt giải như Trường THPT Nguyễn 
Công Trứ, huyện Nghi Xuân (01 giải nhất,  
01 giải ba, 01 giải khuyến khích), Trường 
TPHT Nghèn, huyện Can Lộc ( 02 giải nhì, 
04 giải ba), Trường THPT Nguyễn Đình 
Liễn, huyện Cẩm Xuyên (07 giải khuyến 
khích)… Bên cạnh đó Giám đốc Sở Tư pháp 
cũng đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể có 
thành tích xuất sắc trong cuộc thi này. 

Cuộc thi Thanh niên với pháp luật là 
cuộc thi trực tuyến đầu tiên do Sở Tư pháp 
tổ chức. Hình thức thi trực tuyến đáp ứng 
yêu cầu đổi mới, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và 
phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 
diễn biến phức tạp hiện nay. Mặc dù diễn ra 
trong thời gian ngắn nhưng Cuộc thi  thực sự 
đã lan tỏa sâu rộng, là sân chơi lành mạnh, 
bổ ích nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng 
cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho 
đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Việc 
tổ chức thành công Cuộc thi này sẽ là tiền 
đề để Sở Tư pháp tổng kết kinh nghiệm để 
tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 
và UBND tỉnh tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật trực tuyến trong thời gian tới./.
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VIỆT PHƯƠNG

KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ  
THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2021

Năm 2021 là 
năm thứ hai 
liên tiếp chịu 

ảnh hưởng nặng nề của 
đại dịch COVID-19, song 
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 
sát sao của Bộ Tư pháp, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, ngành Tư pháp đã 
khẩn trương xác định các 
nhiệm vụ công tác trọng 
tâm, kịp thời xây dựng, 
ban hành và điều chỉnh 
các chương trình, kế 
hoạch công tác, bảo đảm 
thứ tự ưu tiên, tập trung 
nguồn lực để tổ chức thực 
hiện kịp thời, chất lượng 
các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết 
quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực, trong đó có công tác xây dựng, kiểm tra 
và theo dõi thi hành pháp luật.

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật, là năm chuyển tiếp của thời kỳ ổn 
định ngân sách giai đoạn 2022-2025, cũng 
như yêu cầu về kiện toàn các cơ quan quản 
lý nhà nước và thực hiện việc phân cấp, phân 
quyền theo tinh thần nghị quyết số 99/NQ-
CP ngày 24/6/2020 về đẩy mạnh phân cấp, 
quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Do 
đó, số lượng văn bản được lấy ý kiến góp ý 
ở Trung ương và địa phương trong năm đều 
tăng (tăng 42% so với năm 2020), số lượng 
dự thảo văn bản của địa phương được đề nghị 
thẩm định cũng tăng lên đáng kể (tăng 68% 
so với năm 2020). Theo đó, trong năm Sở 
Tư pháp đã góp ý 237 dự thảo văn bản (gồm 
75 dự thảo văn bản của Trung ương và 178 
dự thảo văn bản của tỉnh); đã tiến hành thẩm 
định 91 dự thảo văn bản QPPL (trong đó có 
31 Nghị quyết và 60 Quyết định). 

Để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm 
pháp luật, Sở Tư pháp đã chủ động tham gia 
ngay từ đầu đối với quá trình xây dựng dự thảo 
văn bản của các cơ quan, đơn vị nên hầu như 
các hồ sơ đề nghị thẩm định đều đảm bảo chất 
lượng. Với các dự thảo văn bản có nội dung 
phức tạp, còn nhiều ý kiến trái chiều thì Sở 
cũng đã tổ chức họp lấy ý kiến hoặc trực tiếp 
liên hệ trao đổi với cơ quan chủ trì và các cơ 
quan có liên quan để thống nhất nội dung. Vì 
vậy, kết quả thẩm định đã được cơ quan soạn 
thảo tiếp thu, đánh giá cao. Trong năm HĐND 
tỉnh và UBND tỉnh đã ban hành 11 Nghị quyết 
và 55 Quyết định QPPL.

Về công tác rà soát, tự kiểm tra và kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật được triển khai 
thường xuyên, kịp thời và đạt kết quả tích cực, 
góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL 
của địa phương. Trong năm, đã chủ trì phối 
hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức rà 
soát để công bố danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật hết hiệu lực. Kết quả, đã xác định 33 
văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 10 văn bản hết 
hiệu lực một phần. Đồng thời, hướng dẫn các 

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều 
hành tại điểm cầu Hà Tĩnh về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế
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sở, ngành thường xuyên thực hiện rà soát các 
văn bản ngay sau khi có căn cứ rà soát hoặc tổ 
chức rà soát để xác định nội dung không còn 
phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. 
Theo đó, các sở, ngành đã tham mưu UBND 
tỉnh sửa đổi, bổ sung 09 Quyết định, thay thế 
12 Quyết định và bãi bỏ 06 Quyết định của 
UBND tỉnh. Bên cạnh đó, đã thực hiện tự kiểm 
tra 76 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành 
và thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL theo 
yêu cầu của các cơ quan Trung ương trên 08 
lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Tài 
nguyên và Môi trường; Ngoại Giao; Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; 
Thanh tra Chính phủ. Qua tự kiểm tra cho thấy 
hầu hết các văn bản đều đảm bảo thẩm quyền, 
trình tự, thủ tục, nội dung và thể thức, kỹ thuật 
soạn thảo. Đồng thời, trong quá trình tự kiểm 
tra, Sở Tư pháp đã phát hiện một số văn bản có 
nội dung không còn phù hợp với căn cứ ban 
hành văn bản, đã đề nghị cơ quan liên quan 
tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 
văn bản mới thay thế. Ngoài ra, Sở đã kiểm 
tra được 150 Nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân và Quyết định của UBND cấp huyện ban 
hành. Qua kiểm tra đã phát hiện 01 văn bản 
được ban hành không đúng thẩm quyền, nội 
dung không phù hợp với quy định của pháp 
luật. Sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra, cơ 
quan ban hành văn bản đã kịp thời xử lý theo 
quy định.

Về công tác theo dõi thi hành pháp luật 
tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả. 
Đã phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND 
cấp huyện rà soát, ban hành danh mục văn 
bản QPPL có nội dung liên quan và gửi các 
cơ quan, địa phương làm căn cứ triển khai, 
thực hiện đối với các lĩnh vực theo dõi trọng 
tâm, liên ngành. Đồng thời, để thu thập đầy đủ 
thông tin, tạo điều kiện cho việc đánh giá toàn 
diện và khách quan thực trạng thi hành pháp 
luật trong lĩnh vực trọng tâm, Sở đã xây dựng 
06 mẫu phiếu và thực hiện khảo sát đối với các 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có 
liên quan.

Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 245/
KH-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh 
về thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu 

quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai 
đoạn năm 2018-2022” được quan tâm, đến nay 
cơ bản hoàn thành các nội dung đề ra. Trên cơ 
sở hướng dẫn triển khai các hoạt động nhằm 
cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số 
Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) theo 
Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 
của Chính phủ và Công văn số 702/BTP-
QLXLVPHC&TDTHPL ngày 15/3/2021 của 
Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai các 
hoạt động nhằm nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 
2021, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 
chức triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp 
đưa ra đảm bảo hiệu quả chất lượng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, 
công tác xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi 
hành pháp luật vẫn còn những tồn tại, hạn chế 
cần được tiếp tục quan tâm khắc phục như: 
việc ban hành văn bản QPPL vẫn còn tình 
trạng chưa đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn để 
có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của 
văn bản Trung ương giao quy định chi tiết; quá 
trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 
đặc biệt là Nghị quyết, một số sở, ban, ngành 
và địa phương được giao chủ trì soạn thảo dự 
thảo còn chưa có sự chủ động và chuẩn bị kỹ 
dẫn đến một số bước trong trình tự xây dựng 
văn bản QPPL như lập đề nghị xây dựng Nghị 
quyết, tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động 
của chính sách, tổ chức lấy ý kiến đối tượng 
chịu tác động của văn bản, làm cho công tác 
xây dựng văn bản đôi lúc rơi vào tình trạng bị 
động, ảnh hưởng đến chất lượng xem xét, ban 
hành văn bản; việc triển khai các hoạt động 
theo dõi thi hành pháp luật ở một số đơn vị, địa 
phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa 
thực sự phát huy được vai trò, hiệu quả.

Bước sang năm 2022, dự báo tình hình kinh 
tế - xã hội sẽ có những thời cơ, thuận lợi, nhưng 
khó khăn, thách thức nhiều hơn. Song, với tinh 
thần vượt khó, quyết tâm cao của ngành tư pháp 
Hà Tĩnh, tin tưởng rằng trong thời gian công tác 
xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp 
luật sẽ có những định hướng, chiến lược phù 
hợp với tình hình mới, từ đó góp phần tích cực 
vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kinh 
tế, văn hoá, xã hội của tỉnh nhà./.
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HẠNH NGÂN

Do ảnh hướng của dịch bệnh 
COVID-19, năm 2021 tiếp tục 
là một năm khó khăn chung đối 

với các lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó có 
hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp. 
Việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý 
nhà nước gặp khó khăn; hoạt động luật sư, 
trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản có những 
thời điểm không thực hiện được, bị hoãn lại 
nhiều lần. Trong bối cảnh đó, kế thừa và phát 
huy những kết quả đạt được, bám sát chỉ đạo 
của cấp trên, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban 
Giám đốc Sở Tư pháp đã quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác này. Cùng với sự nỗ lực của 
các tổ chức, hoạt động bổ trợ tư pháp thời 
gian qua đạt được nhiều kết quả, góp phần 
quan trọng trong công tác cải cách tư pháp.

Trong lĩnh vực công chứng, Sở Tư pháp 
đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
số 139/KH-UBND ngày 28/4/2021 triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP về 
chính sách phát triển nghề công chứng, làm 
cơ sở tổng quan cho việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ. Công tác phối hợp với Sở Tư pháp 
các tỉnh, cơ quan Công an, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai 
được thực hiện kịp thời. Sở thường xuyên 
tiếp nhận và xử lý các thông báo hủy giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, cảnh báo 
giấy tờ giả, văn bản công chứng giả, thông 
báo dừng giao dịch bất động sản, thông báo 
thủ đoạn phạm tội liên quan đến hoạt động 
công chứng … Qua đó nắm bắt, thông báo, 
xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình 
hành nghề của công chứng viên, góp phần 
nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa vi 
phạm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp 

và UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với 
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh kiểm 
tra một số tổ chức hành nghề công chứng, tổ 
chức tín dụng về việc chia tỷ lệ mức thu phí 
công chứng và việc bố trí nhân viên của tổ 
chức hành nghề công chứng tại ngân hàng 
để giúp khách hàng hoàn thiện thủ tục và 
đưa về cho công chứng viên ký. Trên cơ sở 
đó, Sở đã ban hành văn bản gửi tổ chức hành 
nghề công chứng, Ngân hàng Nhà nước Chi 
nhánh tỉnh ban hành văn bản gửi tổ chức tín 
dụng để chấn chỉnh, quán triệt các nội dung 
nêu trên. Tháng 12/2021, theo chỉ đạo, hướng 
dẫn của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam 
và UBND tỉnh, Hội công chứng viên tỉnh đã 
tổ chức thành công Đại hội lần thứ 2, thông 
qua nhiệm vụ hoạt động của Hội nhiệm kỳ 
2022 - 2024. 

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối 
với hoạt động đấu giá tài sản, Sở Tư pháp 
đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/02/2021, 
trong đó xác định rõ trách nhiệm của các cơ 
quan, tổ chức có liên quan nhằm khắc phục 
những hạn chế, bất cập trong hoạt động đấu 
giá, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, tổ chức tham gia, chống thất thoát tài 
sản nhà nước và phòng, chống tham nhũng 
trong lĩnh vực này. Quán triệt tổ chức đấu 
giá tài sản thực hiện đúng quy định của Luật 
Đấu giá tài sản trong tình hình phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19. Phối hợp với các sở, 
ngành, địa phương và các tổ chức đấu giá 
tài sản đánh giá về tình hình thi hành pháp 
luật đấu giá tài sản; trên cơ sở đó tổng hợp, 
báo cáo Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết khó 
khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này.

Tăng cường quản lý nhà nước 
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP



Chào Xuân Nhâm Dần - 

H
O

Ạ
T Đ

Ộ
N

G
 T

Ư
 PH

Á
P

30

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 
08/01/2020 về tổ chức và hoạt động Thừa 
phát lại được triển khai thực hiện. Sở Tư 
pháp đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề 
án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Trong đó, giai 
đoạn năm 2021 - 2025 cho phép phát triển 
02 Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Hà 
Tĩnh, 01 Văn phòng tại các thị xã Kỳ Anh, 
Hồng Lĩnh và từ 03-05 huyện có Văn phòng 
Thừa phát lại. Giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp 
tục phát triển không quá 02 Văn phòng tại 
thị xã Kỳ Anh, Hồng Lĩnh; không quá 01 
Văn phòng tại mỗi huyện còn lại. Nhằm đảm 
bảo tính công khai, minh bạch, khách quan 
khi thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn 
phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp đã trình 
UBND tỉnh xem xét ban hành Quy định về 
tiêu chí xét duyệt hồ sơ. 

Hoạt động luật sư, trợ giúp pháp lý tiếp 
tục được thực hiện hiệu quả, góp phần bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những 
người yếu thế trong xã hội, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật trong Nhân dân, hạn 
chế khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn trật tự, an 
toàn xã hội. Đội ngũ người giám định tư 
pháp tiếp tục được bổ sung. Hiện nay, trên 
địa bàn tỉnh có 15 tổ chức hành nghề luật 
sư, 06 chi nhánh với 53 luật sư; 02 tổ chức 
giám định tư pháp công lập, 70 giám định 
viên và 56 người giám định tư pháp theo vụ 
việc; 10 tổ chức hành nghề công chứng với 
20 công chứng viên; 09 tổ chức đấu giá tài 
sản, 04 chi nhánh với 21 đấu giá viên. Từ 
ngày 01/01/2021 đến ngày 31/10/2021, các 
tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện 1119 
vụ việc giám định; các tổ chức hành nghề 
công chứng đã công chứng 50.809 hợp đồng, 
giao dịch, thu phí công chứng hơn 18,8 tỷ 
đồng, nộp ngân sách hơn 1,8 tỷ đồng. Mặc 
dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng 
trong năm các tổ chức đấu giá tài sản đã đấu 
giá thành 271 cuộc, vượt giá khởi điểm hơn 
688 tỷ đồng. Các tổ chức hành nghề luật sư 
đã thực hiện 219 vụ việc; Trung tâm Trợ 
giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã hoàn thành 
115/186 vụ việc tố tụng. Trong nhiều vụ án 

hình sự, các ý kiến tranh tụng và đề xuất của 
Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý được Tòa án 
chấp nhận xem xét giảm hình phạt tù, cho 
hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, bảo 
vệ thành công quyền và lợi ích hợp pháp 
trong các vụ án dân sự, hôn nhân, gia đình. 
Đặc biệt, trong 01 vụ án hình sự có 04 Trợ 
giúp viên pháp lý tham gia đã được cơ quan 
tiến hành tố tụng chấp nhận đề nghị và đình 
chỉ ngay từ giai đoạn điều tra, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp 
pháp lý. 

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, khó 
khăn, nhưng nhìn chung hoạt động bổ trợ tư 
pháp trong năm qua đã đạt được nhiều kết 
quả quan trọng. Trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp về cơ bản 
đã hoàn thành tốt vai trò trong việc quản lý 
nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của 
các tổ chức bổ trợ tư pháp, góp phần thực 
hiện tốt chủ trương cải cách tư pháp trên địa 
bàn tỉnh./.
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Năm 2021, 
t r o n g 
bối cảnh 

dịch COVID-19 tiếp 
tục diễn biến hết sức 
phức tạp trên cả nước 
và trên địa bàn tỉnh, 
ảnh hưởng không 
nhỏ đến việc tổ chức 
thực hiện các nhiệm 
vụ theo kế hoạch đề 
ra. Với tinh thần nỗ 
lực vượt qua khó 
khăn, được sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo của Trung ương, 
Tỉnh ủy, HĐND và 
UBND tỉnh, công tác 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật (PBGDPL) trên 
địa bàn tỉnh tiếp tục đạt 
được nhiều kết quả, qua đó nâng cao ý thức 
tuân thủ pháp luật cho cán bộ, Nhân dân, tạo 
sự đồng thuận trong xã hội, chung tay khắc 
phục khó khăn, vượt qua đại dịch, góp phần 
quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) là cầu 
nối quan trọng để đưa pháp luật vào cuộc 
sống. Trước tình hình dịch COVID-19 bùng 
phát và diễn biến phức tạp, Sở Tư pháp - 
Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp 
phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tham 
mưu ban hành hướng dẫn tuyên truyền, phổ 
biến giáo dục pháp luật gắn với các đợt cao 
điểm phòng, chống dịch bệnh của tỉnh. Theo 

đó, các cấp, ngành triển khai linh hoạt các 
hình thức thông tin, TTPBGDPL phù hợp 
với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện 
thực tiễn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả thông 
tin pháp luật đến cán bộ, Nhân dân.

Nhận thấy hiệu quả của việc ứng 
dụng công nghệ thông tin trong công tác 
PBGDPL, thời gian qua được các đơn vị, 
địa phương áp dụng triển khai thực hiện và 
đạt được nhiều kết quả tích cực. Một trong 
những điểm nhấn của công tác PBGDPL 
năm 2021 là tập trung tuyên truyền pháp 
luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh 
dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, do 
đó công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, 

 ĐỔI MỚI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

KIM OANH

Mạng xã hội là kênh thông tin nhanh chóng, kịp thời, phong phú, có sức 
lan tỏa sâu rộng cho đoàn viên, thanh niên
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chống bệnh truyền nhiễm đã được đồng thời 
thực hiện có hiệu quả song song với công tác 
tuyên truyền pháp luật về bầu cử, với mục 
tiêu vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử, 
vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp 
với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và 
các đơn vị, địa phương có liên quan thực 
hiện Chương trình truyền hình giới thiệu 
quy định pháp luật về bầu cử, tổ chức hội 
nghị tập huấn Luật Bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, kỹ năng 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ báo 
cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế 
các sở, ngành, phòng Tư pháp các huyện, 
thành phố, thị xã; phát hành 01 số Bản tin 
Tư pháp chuyên đề về bầu cử đại biểu Quốc 
hội và đại biểu HĐND các cấp; cấp phát 
20.000 tờ gấp giới thiệu một số quy định 
của pháp luật về bầu cử, 20.000 tờ gấp giới 
thiệu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm đến tận cấp xã. Đặc biệt Sở đã mở 
một chuyên mục riêng về bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp trên Cổng thông tin điện tử của Sở, vừa 
cung cấp nội dung các văn bản pháp luật, 
các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của trung 
ương và của tỉnh về bầu cử, đồng thời phản 
ánh thực tiễn công tác chuẩn bị và tổ chức 
bầu cử tại các địa phương. Bên cạnh đó, một 
số trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thi 
rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật về bầu 
cử, đồng thời trong cuộc thi trực tuyến tìm 
hiểu pháp luật về bầu cử do Bộ Tư pháp tổ 
chức, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có 
văn bản quán triệt cán bộ, công chức, viên 
chức, nhân dân thuộc địa bàn quản lý tham 
gia cuộc thi, nhiều cơ quan, địa phương tổ 
chức Lễ phát động, nhờ vậy đông đảo cán 
bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tham gia 
hưởng ứng tích cực. 

Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng đã phối hợp 
với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức 
cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp 
luật”. Cuộc thi đã thu hút gần 49.000 thí 
sinh tham gia với hơn 100 ngàn lượt người 
dự thi. Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với 
pháp luật” thực sự đã lan tỏa sâu rộng, là 

Lễ phát động cuộc thi trực tuyến thanh niên với pháp luật
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sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường 
tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp 
hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trên 
địa bàn tỉnh. 

Các huyện, thị xã cũng đã triển khai nhiều 
hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình 
dịch bệnh; nổi bật là tuyên truyền qua các 
phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn, 
trang thông tin, facebook, nhóm zalo của cơ 
quan, đơn vị; tuyên truyền qua các cuộc thi, 
các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ quần 
chúng; qua phát hành tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, 
băng rôn, áp phích; đồng thời tuyên truyền qua 
các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp 
lý, Tủ sách pháp luật, hoạt động hòa giải cơ 
sở, thông qua sinh hoạt ngày pháp luật hàng 
tháng, cổng/trang thông tin điện tử, hệ thống 
loa truyền thanh ở cơ sở, đội tuyên truyền lưu 
động tại các địa phương... 

Vệc đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến, 
giáo dục pháp luật trong bối cảnh  COVID-19 
là đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền 
pháp luật đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và Nhân dân nhận thức đúng về 
tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của 
dịch bệnh, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm 
của mỗi người dân, góp phần thực hiện “mục 
tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh 
tế - xã hội.

Trong thời gian tới, cần xác định rõ việc 
đổi mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật là tất yếu và là một trong những giải pháp 
căn cơ, có tính đột phá, tạo điều kiện cho người 
dân tự học tập, tìm hiểu pháp luật, đảm bảo 
quyền tiếp cận thông tin của công dân. Từ đó, 
hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật không 
bị giới hạn về không gian, tạo sự lan tỏa rộng 
lớn và nhanh chóng các thông tin pháp luật 
chính thống; nâng cao tính minh bạch trong 
hoạt động của cơ quan nhà nước; giúp người 
dân dễ dàng, thuận lợi trong khai thác, sử dụng 
pháp luật để bảo vệ, thực thi các quyền, nghĩa 
vụ pháp lý của mình./.

Lộc
biếc
mai
vàng
xuân
hạnh
phúc

Đời
vui
sức
khỏe
Tết
an

khang
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Năm 2021 công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL) 
trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã 

có những chuyển biến tích cực và đạt được 
nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cấp ủy, chính 
quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp 
thời phổ biến các đường lối, chủ trương, của 
Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, 
các văn bản pháp luật mới ban hành, liên 
quan thiết thực đến việc thực hiện nhiệm vụ 
của cơ quan, đơn vị, địa phương và đời sống 
của cán bộ, Nhân dân, nhằm nâng cao nhận 
thức và ý thức chấp hành pháp luật trong 
mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả công 
tác PBGDPL ngay từ đầu năm, Ban Thường 
vụ Thị ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/
ThU ngày 09/02/2021 về việc tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 
phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. 
Đồng thời UBND thị xã đã ban hành các Kế 
hoạch số 160/KH-UBND ngày 26/01/2021 
về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 
2021; Kế hoạch số 706/KH-UBND ngày 
29/4/2021 về triển khai thi hành Luật Biên 
phòng Việt Nam; Kế hoạch số 2093/KH-
UBND ngày 11/10/2021 về tổ chức thực 

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤCHIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KỲ ANH NĂM 2021TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KỲ ANH NĂM 2021

VÕ THỊ NHƯ LONG
PTP thị xã Kỳ Anh

UBND thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật An ninh mạng
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hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam (09/11)... Ngoài ra, thực 
hiện quy chế hoạt động của Hội đồng phối 
hợp PBGDPL thị xã, các thành viên đã chủ 
động trong việc tổ chức tuyên truyền, PBPL 
trong cơ quan, đơn vị mình. Kết quả đạt 
được cụ thể như sau: Triển khai thực hiện có 
hiệu quả 03 đề án PBGDPL. Tổ chức triển 
khai Kế hoạch PBGDPL của UBND thị xã 
thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong 
phú, như: tổ chức các hội nghị tuyên truyền; 
treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên 
hệ thống truyền thanh cơ sở; phát tờ rơi, tờ 
gấp; lồng ghép tuyên truyền trong lễ chào 
cờ hàng tháng, sinh hoạt thôn tổ dân phố, 
tổ chức các cuộc thi về tìm hiểu pháp luật...

Trong năm, toàn thị xã đã tổ chức 174 
hội nghị với hơn 11.500 lượt người tham gia, 
cấp phát hơn 15.000 tờ gấp tuyên truyền. Nội 
dung chủ yếu tập trung các văn bản pháp luật 
như: Bộ Luật Dân sự, Luật An ninh mạng, 
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật 
Đất đai, Một số quy định pháp luật về phòng 
chống pháo nổ; Các chính sách pháp luật về 
Nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, Đô 
thị văn minh, cải cách hành chính và một số 
văn bản pháp luật khác liên quan đến việc 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng 
lĩnh vực... Tổ chức và tham gia hưởng ứng 
04 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hàng ngàn 
người tham gia. Cấp phát khẩu trang, dung 
dịch sát khuẩn cho gần 1.600 trường hợp.

Đăng tải 590 tin bài đăng tải trên Cổng 
Thông tin điện tử thị xã, hệ thống truyền 
thanh cơ sở, đăng tải, chia sẻ hơn 3.000 lượt 
tuyên truyền trên fanpge thông tin thị xã Kỳ 
Anh. Thực hiện hơn 9000 lượt tuyên truyền 
trên hệ thống truyền thanh cơ sở, hàng tháng 
cung cấp, đăng tải đầy đủ các văn bản quy 
phạm pháp luật mới có hiệu lực...

 Thông qua nhiều nội dung, hình thức 
khác nhau, Phòng Tư pháp - cơ quan 
Thường trực Hội đồng đã tăng cường sự 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tuyên 

truyền như: Phối hợp với Đoàn Thanh niên 
thị xã tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến 
“Thanh niên với pháp luật”; Phòng Giáo 
dục và Đào tạo thực hiện Chương trình đưa 
giáo dục pháp luật vào trường học để phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh 
viên; Ban chỉ huy Quân sự và các các đồn 
Biên phòng tổ chức học tập các chuyên đề 
giáo dục chính trị và giáo dục pháp luật; Ủy 
ban MTTQVN, Hội Nông dân, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thị xã thực 
hiện các kế hoạch phối hợp PBGDPL cho 
các thành viên, hội viên của các tổ chức...

Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý Nhà nước tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý 
lưu động cho nhân dân trên địa bàn thị xã 
có hiệu quả. Năm 2021, phối hợp thực hiện 
trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 07 
vụ án có sự tham gia của các trợ giúp viên 
pháp lý, tổ chức 02 phiên tòa xét xử lưu 
động nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật 
cho quần chúng nhân dân. Qua đó, góp phần 
ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn, giảm thiểu các tranh chấp, vi phạm 
pháp luật, hạn chế sự gia tăng tội phạm, tệ 
nạn xã hội, giảm thiểu các đơn thư khiếu 
nại, tố cáo và khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tạo 
môi trường lành mạnh, góp phần hoàn thành 
các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền 
pháp luật thông qua hoạt động hòa giải cơ 
sở cũng được các cấp, các ngành và địa 
phương thực hiện có hiệu quả. Với 548 hòa 
giải viên ở 74 tổ hòa giải, năm 2021, toàn 
thị xã đã tiếp nhận 53 vụ việc liên các lĩnh 
vực (dân sự, đất đai, hôn nhân, gia đình), 
trong đó hòa giải thành 48 vụ việc (chiếm 
90,5%). Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ 
sở trên địa bàn thị xã thời gian qua đã đi vào 
nề nếp và tương đối ổn định, công tác hoà 
giải được tiến hành ngày càng có hiệu quả, 
tỷ lệ hoà giải thành trong số các vụ việc phát 
sinh hàng năm tăng cao đã góp phần ngăn 
chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ 
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sở, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong địa bàn 
dân cư, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội ở địa phương. 

Công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật theo Quyết định 619/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ được quan 
tâm triển khai có hiệu quả. Ngay từ đầu 
năm, Phòng Tư pháp đã đưa nội dung chuẩn 
tiếp cận pháp luật vào trong Kế hoạch thực 
hiện nhiệm vụ công tác tư pháp. Đồng thời, 
ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực 
hiện và lồng ghép nội dung này trong các 
cuộc giao ban quý, sơ kết công tác tư pháp. 
Qua đó, giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền 
cơ sở, đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch 
nhận thức được vai trò quan trọng của việc 
xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật trong giai đoạn hiện nay; nắm 
bắt quy trình, cách thức, phương pháp đánh 
giá công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật. 

Ngoài ra, việc xây dựng, quản lý, khai 
thác tủ sách pháp luật tại các xã, phường và 
các thôn, tổ dân phố cũng được kiện toàn, 
bổ sung và ngày càng phát huy hiệu quả 
trong phục vụ nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu 
pháp luật cho cán bộ và Nhân dân. 100% 

xã phường đều đã có tủ sách pháp luật với 
khoảng từ 150 - 300 đầu sách pháp luật, mỗi 
thôn, tổ dân phố đều có ngăn sách pháp luật 
với khoảng 30 đầu sách/ngăn sách. Năm 
2021, đã huy động được 250 đầu sách pháp 
luật với tổng trị giá 12.000.000đ và trao 
tặng cho 04 đơn vị trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật trên địa bàn thị xã đã góp phần 
quan trọng vào sự thành công của cuộc bầu 
cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thúc 
đẩy thực hiện tốt công tác bồi thường hỗ trợ 
tái định cư, phục vụ tốt công tác phát triển 
kinh tế - xã hội.

Với việc chủ động xây dựng chương 
trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng 
điểm và bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết 
thực, hiệu quả từ công tác tuyên truyền, 
PBGDPL đã góp phần nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân 
dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, 
hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, 
ổn định tình hình an ninh trật tự góp phần 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế trên 
địa bàn./.
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 NGUYỄN CHÍ BÁO
PTP Hương Sơn

HƯƠNG SƠN THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ
NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11

Ngày 11/10/2021, UBND huyện 
Hương Sơn đã ban hành Kế 
hoạch số 123/KH-UBND về 

việc hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, 
khẳng định vai trò, ý nghĩa của Ngày pháp 
luật Việt Nam; vai trò của pháp luật trong 
đời sống xã hội, nhằm giáo dục ý thức 
thượng tôn pháp luật, tôn vinh Hiến pháp, 
pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn các phòng, 
ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai 
kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các nội 
dung của Kế hoạch.

Trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam, nhiều hoạt động 
trọng tâm đã được Hội đồng phối hợp phổ 
biến giáo dục pháp luật huyện, các cơ quan, 
đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện tổ chức và phát động 

rộng rãi. Các thành viên Hội đồng phối hợp 
phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã chủ 
động, tích cực tuyên truyền, phổ biến các 
nội dung thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. 
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức 
tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên các 
quy định của pháp luật về phòng chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, Luật 
Bảo vệ môi trường, Luật Bình đẳng giới…; 
Công an huyện tuyên truyền phòng chống 
các tệ nạn xã hội và đẩy mạnh tuyên truyền 
phòng chống dịch COVID-19 gắn với các 
quy định về trật tự, an toàn giao thông, các 
mức xử phạt với hành vi vi phạm khi tham 
gia giao thông. Các phòng chuyên môn 
thuộc UBND huyện tuyên truyền các nội 
dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức lễ 
phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt 

Hưởng ứng Ngày 
Pháp luật Việt Nam (9-
11), các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trên địa bàn 
huyện Hương Sơn đã tổ 
chức nhiều hoạt động, 
mang lại hiệu quả thiết 
thực trong công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật, góp phần 
giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, 
thúc đẩy kinh tế - xã hội 
phát triển. Đ/c Nguyễn Chí Báo, TP Tư pháp phát động ngày pháp luật và 

tuyên truyền Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi
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Nam lồng ghép vào Hội nghị chào cờ báo 
công đầu tháng, tổ chức tập huấn Luật Xử 
lý vi phạm hành chính cho 100 cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa bàn huyện. Biên 
soạn, in ấn và cấp phát hơn 5.000 tờ gấp 
tuyên truyển, phổ biến pháp luật về phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm và an toàn giao 
thông tới các tầng lớp Nhân dân trên địa 
bàn. Tại các xã Sơn Trung, Sơn Phú, Sơn 
Giang phối hợp với Hội phụ nữ, Hội Nông 
dân, Công an huyện  tổ chức tuyên truyền 
các văn bản pháp luật như: Luật Hôn nhân 
và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hòa 
giải cơ sở cho cán bộ phụ nữ, hòa giải viên 
và Nhân dân trên địa bàn xã. Phối hợp với 
Hội Nông dân huyện, Công an huyện ra 
mắt câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại 
xã Sơn Châu.

Đặc biệt, do dịch bệnh COVID-19 diễn 
biến phức tạp, để phù hợp với tình hình 
mới, huyện Hương Sơn đã đẩy mạnh việc 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác PBGDPL nói chung và các hoạt động 
hưởng ứng Ngày pháp luật nói riêng với 
nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ 
chức Hội nghị tập huấn, thi tìm hiểu pháp 
luật trực tuyến, tuyên truyền qua mạng xã 
hội…Đã đăng tải 20 tin, bài tuyên truyền 
Ngày pháp luật, các văn bản pháp luật mới, 
văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý trên cổng thông tin 
điện tử; hệ thống truyền thanh của các xã, 
thị trấn phát 52 tin bài với thời lượng 10-15 
phút/bài. Bên cạnh đó, việc treo băng rôn, 
khẩu hiệu là một hình thức tuyên truyền 
được các cơ quan, UBND các xã, thị trấn 
lựa chọn. Tổ chức treo 25 băng rôn, 56 
khẩu hiệu, 12 pa nô hưởng ứng Ngày Pháp 
luật khắp các cơ quan đơn vị, trục đường 
chính, nội thị, khu trung tâm, địa điểm công 
cộng để tuyên truyền giới thiệu về Ngày 
pháp luật. Đồng thời, Phòng Tư pháp phối 
hợp Huyện đoàn phát động cuộc thi “Thanh 
niên với pháp luật” do Sở Tư pháp tổ chức, 

cuộc thi thu hút gần 3.000 lượt đoàn viên, 
thanh niên tham gia dự thi, qua đó góp phần 
nâng cao nhận thức pháp luật của thanh 
niên trên địa bàn.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, 
các ngành, địa phương, đơn vị, Ngày Pháp 
luật Việt Nam trên địa bàn huyện Hương 
Sơn từng bước trở thành đợt sinh hoạt chính 
trị, pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao 
kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động, đoàn viên, hội 
viên; giáo dục ý thức tự giác học tập, tìm 
hiểu và chấp hành pháp luật của các tầng 
lớp nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục 
pháp luật và thi hành pháp luật của các cơ 
quan, đơn vị, địa phương; từng bước đưa 
công tác phổ biến giáo dục pháp luật trở 
thành việc làm thường xuyên, nề nếp của 
các cơ quan, tổ chức./.
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HỒNG THẮM

Hòa chung niềm vui những ngày 
đầu xuân Nhâm Dần 2022, khắp 
trên địa bàn xã Tượng Sơn, 

người dân đều tất bật chỉnh trang nhà cửa, 
trang hoàng đường làng, ngõ xóm với tinh 
thần phấn khởi chào đón năm mới, trong đó 
có niềm vui, niềm tự hào về những thành quả 
xây dựng nông thôn mới trong năm vừa qua. 

Được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới (NTM) năm 2015, cán bộ, Nhân dân xã 
Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tiếp 
tục đoàn kết, chung sức, phấn đấu xây dựng 
xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội, quốc phòng - an ninh, trong năm, 
mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt 
dịch COVID-19 và dịch bệnh trên đàn gia 
súc, gia cầm diễn biến phức tạp. Nhưng với 
phương châm thực hiện “mục tiêu kép” vừa 
quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo 
đảm phát triển kinh tế - xã hội, xã Tượng 
Sơn đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, sáng tạo, 
linh hoạt trong quá trình xây dựng nông thôn 
mới kiểu mẫu và đạt kết quả toàn diện trên 
các lĩnh lực. Nhiều nội dung, tiêu chí như: hạ 
tầng giao thông, môi trường, phát triển sản 
xuất, thu nhập, đời sống văn hoá tinh thần; 
Giáo dục - y tế - văn hóa; An ninh trật tự 
- Hành chính công; Khu dân cư Nông thôn 

Xã Tượng Sơn: 
CÔNG TÁC TƯ PHÁP GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ  

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Đường vào trung tâm hành chính xã
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mới kiểu mẫu… được nâng cao, có chiều sâu 
và bền vững. Tất cả các tiêu chí đều được 
các đoàn thẩm định đánh giá đạt 100%. Có 
được những thành quả đó, chính là sức mạnh 
đoàn kết từ ý Đảng lòng dân, cùng với sự 
lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy đảng, 
chính quyền và sự vào cuộc tích cực của cả 
hệ thống chính trị, sự đồng thuận của bà con 
Nhân dân. Góp phần vào thành tích chung 
đó, ngành Tư pháp đã có những đóng góp 
quan trọng trên một số lĩnh vực. 

Theo đó, trong năm qua, công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật đã được chính 
quyền xã quan tâm, triển khai mạnh mẽ dưới 
nhiều hình thức phù hợp nhằm đưa chính 
sách, pháp luật vào đời sống Nhân dân. 
UBND xã đã phối hợp các cơ quan, đơn vị 
có liên quan tổ chức 05 hội nghị phổ biến 
pháp luật tập trung, 30 cuộc lồng ghép; cấp 
phát gần 5000 tài liệu; triển khai 06 cuộc thi 
tìm hiểu pháp luật; duy trì phát thanh cơ sở 
và tin bài trên Cổng thông tin điện tử hàng 
tuần. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 
trọng tâm là các luật mới được ban hành, 
mới có hiệu lực; các vấn đề được dư luận 
xã hội quan tâm, trong đó đặc biệt chú trọng 
các quy định pháp luật liên quan đến bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Việc thực hiện công tác xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại 
Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 
của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 
07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp được cấp ủy, chính 
quyền xã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực 
hiện, công chức Tư pháp - Hộ tịch đã bám 
sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, chủ 
động trong tham mưu thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ này. Trong năm, Hội đồng đánh 
giá tiếp cận pháp luật huyện đã đánh giá và 
chấm điểm dựa trên 25 chỉ tiêu thuộc 05 tiêu 
chí tiếp cận pháp luật, kết quả đạt 97/100 
điểm. Việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật có tác động tích cực đến việc cải 
thiện và nâng cao hiểu biết, ý thức chấp 

hành pháp luật cho người dân, tình hình an 
ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra 
trọng án, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, 
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới bền vững và toàn diện 
trên địa bàn xã.

Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm 
đúng mức, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 90%, 
xây dựng thành công mô hình Tổ hòa giải 
ở cơ sở kiểu mẫu tại thôn Sâm Lộc. Thông 
qua các cuộc hòa giải đã giải quyết kịp thời 
nhiều mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ phát sinh 
trong cộng đồng dân cư, góp phần vào việc 
giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, duy trì và 
phát huy những tình cảm, truyền thống, đạo 
lý tốt đẹp trong mỗi gia đình và cộng đồng, 
ngăn chặn và phòng ngừa kịp thời các hành 
vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, việc đăng 
ký, quản lý hộ tịch, chứng thực được thực 
hiện đúng theo quy định, không để ra sai 
sót. Phối hợp tốt với Công an xã trong việc 
cấp hơn 3000 hồ sơ căn cước công dân, sửa 
sai cho 600 công dân bị sai lệch thông tin 
cá nhân với các loại giấy tờ tùy thân. Chất 
lượng tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả được nâng lên rõ rệt, 
tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn trong lĩnh vực tư 
pháp đạt 100%, qua đó, nâng cao sự hài lòng 
của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được nêu trên, xã 
Tượng Sơn đã trở thành điểm sáng của toàn 
huyện về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, 
vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh 
cũng đã thống nhất đưa xã Tượng Sơn vào 
danh sách đề nghị tỉnh công nhận xã NTM 
kiểu mẫu trong năm 2021. Tỷ lệ hài lòng của 
người dân về NTM kiểu mẫu đạt 99,3%.

Với những nỗ lực, phấn đấu, sự quyết 
tâm khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, 
đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong cách nghĩ, 
cách làm cùng với sự chung sức, đồng lòng 
của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã 
Tượng Sơn. Tin tưởng rằng, trước thềm năm 
mới Nhâm Dần 2022, xã Tượng Sơn huyện 
Thạch Hà sẽ đón một niềm vui mới, niềm 
vui của thành công trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới kiểu mẫu./. 
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Cùng với việc xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa 

pháp luật vào cuộc sống luôn là một yêu cầu 
cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, 
liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện 
pháp phù hợp để góp phần xây dựng lối sống 
văn minh “Sống và làm việc theo hiến pháp và 
pháp luật”, ổn định và phát triển đời sống kinh 
tế - xã hội. Công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật trong trường học đóng vai trò quan trọng 
trong việc thực hiện mục tiêu chung ấy.

Những năm qua, ngành giáo dục luôn 
quan tâm và triển khai nhiều giải pháp nhằm 
thực hiện hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-
TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục 
pháp luật giai đoạn 2017-2021; Đề án “Nâng 
cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà 
trường” đến năm 2021 (ban hành tại Quyết 
định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017) 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Thực 
tế triển khai công tác đã đạt được những kết 
quả đáng ghi nhận.

Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và 
Đào tạo, các trường học đã đa dạng hóa các 
hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật. Lồng ghép phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong các bộ môn Giáo dục công 
dân, Giáo dục quốc phòng, Lịch sử, Địa lí…; 
trong các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu 
giờ; thông qua các hoạt động ngoại khóa như: 
pháp luật trong mắt em, trải nghiệm nhập vai 
các nghề thực thi pháp luật, giáo dục pháp luật 
ATGT qua mô hình “đảo giao thông”, hệ thống 
biển báo tại sân trường… Chú trọng các nội 
dung pháp luật liên quan trực tiếp đến học sinh 
như: pháp luật về trẻ em, thanh niên, bầu cử đại 
biểu Quốc hội, bảo vệ môi trường, chủ quyền 
biển đảo Tổ quốc, an ninh mạng, phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm, phòng chống ma túy, tội 
phạm, giao thông…

Hàng năm, Sở đã tích cực phối hợp với 
các đơn vị liên quan cấp phát tài liệu, pa nô, 
áp phích tuyên truyền, giáo dục về pháp luật. 
Các trường học tổ chức “Lễ tưởng niệm các 

NGUYỄN HỒNG CƯỜNG
PGĐ Sở Giáo dục và Đào tạo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN,  
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG HỌC  

HIỆN NAY

Toàn cảnh phiên tòa giả định của trường THPT Thành Sen
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nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, kết 
hợp tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật cho toàn thể cán bộ, giáo 
viên và học sinh. Phối hợp với Sở Thông tin và 
Truyền thông tổ chức Triển lãm kỹ thuật số 3D 
“Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam - những 
bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các trường 
THPT trên địa bàn tỉnh; phối hợp Sở Công 
thương hướng dẫn tổ chức Hội thi truyền thông 
“Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả”; phối hợp các cơ quan trong 
khối nội chính tổ chức hiệu quả, nhân rộng các 
mô hình trải nghiệm “Phiên tòa giả định”, Hội 
thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật. Đồng 
thời, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh 
tích cực tham gia các sân chơi trí tuệ về pháp 
luật như: An toàn giao thông cho nụ cười ngày 
mai, Pháp luật học đường, Pháp luật cho mọi 
người, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật 
về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các 
cấp, Thanh niên với pháp luật… Hàng năm, 
luôn có nhiều giáo viên và học sinh đạt giải 
cao cấp tỉnh và cấp Quốc gia; ngành giáo dục 
Hà Tĩnh là một trong 10 tỉnh được Bộ Tư pháp 
tặng thưởng về triển khai tốt các cuộc thi.

Tuy nhiên, thực tiễn công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật trong trường học vẫn còn 
một số khó khăn, tồn tại như: đội ngũ cán bộ 
phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật 
của ngành chủ yếu là kiêm nhiệm, chuyên môn 
nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác còn hạn chế; 
những năm gần đây do tình hình dịch bệnh, 
việc phối hợp cơ quan chuyên môn để tập huấn 
nghiệp vụ công tác pháp chế cho cán bộ cốt 
cán chưa thực hiện được thường xuyên theo 
kế hoạch; công tác phối hợp trao đổi thông tin 
giữa các đơn vị liên quan với ngành giáo dục 
trong theo dõi thi hành pháp luật chưa thường 
xuyên, kịp thời, do đó việc tuyên truyền ý thức 
chấp hành pháp luật thông qua xử lý các hiện 
tượng vi phạm pháp luật có phần bị hạn chế; 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật trong trường học đã được đẩy mạnh nhưng 
vẫn còn một số học sinh vi phạm các quy định 
pháp luật về an ninh mạng, trật tự an toàn giao 
thông; bạo lực học đường ...

Để nâng cao chất lượng công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật trong trường học, thời gian 
tới cần tập trung một số vấn đề sau:

Thứ nhất, phối hợp với ngành Tư pháp 
tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công 
tác PBGDPL của ngành, đặc biệt là đội ngũ 
giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân 
và các bộ môn Khoa học xã hội ở các cấp học.

Thứ hai, các đơn vị trường học cần tiếp tục 
chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa 
hình thức PBGDPL như: thực hiện lồng ghép 
PBGDPL trong các môn học và nâng cao chất 
lượng các bộ môn; ứng dụng công nghệ thông 
tin, sử dụng các phần mềm trực tuyến, các 
video tuyên truyền để đưa nội dung pháp luật 
đến từng lớp học, trong các tiết sinh hoạt 15 
phút đầu giờ, nhất là trong những đợt học sinh 
dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19; quan tâm xây dựng Tủ sách pháp 
luật, đặc biệt là thư viện điện tử, hoàn thiện 
chuyên mục riêng về PBGDPL trên Cổng 
thông tin điện tử của các đơn vị, trường học; 
thường xuyên lựa chọn, cập nhật các tài liệu, 
sách và các văn bản pháp luật mới, nhất là các 
văn bản luật trực tiếp liên quan đến học sinh.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 
các cơ quan chức năng với ngành giáo dục 
trong xây dựng và nhân rộng các mô hình 
hiệu quả về PBGDPL như “Phiên tòa giả 
định”, “Cổng trường an toàn - xếp hàng đón 
con”….; tổ chức các hoạt động ngoại khóa 
trải nghiệm qua các hình ảnh trực quan và 
tình huống thực tiễn…; huy động sức mạnh 
tổng hợp về công sức, trí tuệ và nguồn kinh 
phí để hỗ trợ hoạt động phổ biến, giáo dục 
pháp luật trong nhà trường… Tăng cường 
mềm hóa hình thức PBGDPL bằng các hội 
thi, sân khấu hóa, triển lãm,…

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong 
trường học không thể không song hành với 
việc thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành 
pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật; cần làm 
tốt hơn việc phối kết hợp giữa nhà trường với 
gia đình và xã hội trong nâng cao hiểu biết về 
pháp luật và chấp hành pháp luật của học sinh, 
đặc biệt là vai trò làm gương của người lớn 
trong gia đình và xã hội; tạo thói quen, nề nếp 
chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ./.



N
G

H
IÊ

N
 C

Ứ
U

 V
À

 T
R

A
O

 Đ
Ổ

I

43Mừng Đảng - Mừng Xuân

Thời gian qua, trên cơ sở văn bản 
của Trung ương, Sở Tư pháp 
đã tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành các Kế hoạch, các Văn 
bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. Theo đó, 
UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã kịp 
thời ban hành Kế hoạch triển khai tại địa 
phương mình

Công tác tuyên truyền, PBGDPL các 
quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật được tăng cường, trong đó tập 
trung vào: Mục tiêu; Nguyên tắc thực hiện; 
Nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật; Các tiêu chí tiếp cận pháp luật; 
Điều kiện, thẩm quyền công nhận; Quy trình 
đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật; Cách thức, quy trình và nội 
dung đánh giá tiêu chí 18.5 của các xã xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh…Nổi 
bật là Sở Tư pháp đã phối hợp với 13/13 
đơn vị cấp huyện tổ chức tập huấn chuyên 
sâu cho đội ngũ cán bộ cốt cán và cán bộ 
tham mưu thực hiện Tiêu chí 18.5 của các 
địa phương.

Việc tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
được thực hiện thông qua nhiều hình thức 

như: Thông qua Bản Tin Tư pháp; qua trang 
thông tin điện tử của Ngành; In ấn tờ rơi, tờ 
gấp cấp phát miễn phí cho các địa phương; 
phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình 
tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng 
chuyên đề “Pháp luật và đời sống”; viết các 
tin, bài trên Cổng thông tin điện tử; tổ chức 
các hội nghị tập huấn chuyên sâu; hỗ trợ 
tủ sách pháp luật, máy tính và máy in cho 
nhiều đơn vị cấp xã…Tại các địa phương 
đã triển khai các hình thức tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật có hiệu quả như: Phát tờ 
rơi, tờ gấp; tuyên truyền qua hệ thống loa 
truyền thanh ở cơ sở; thông qua các cuộc 
họp thôn, xóm, khối phố ở địa phương…
Nhờ vậy, các địa phương, đơn vị đã triển 
khai tương đối đầy đủ, hiệu quả các chỉ 
tiêu, tiêu chí về công tác chuẩn tiếp cận 
pháp luật theo quy định.

Việc bố trí nguồn lực từng bước được 
các địa phương quan tâm. Một số đơn vị cấp 
xã trung bình mỗi năm bố trí từ 20-30 triệu 
đồng để tổ chức thực hiện công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; phần 
lớn các đơn vị cấp xã đã bố trí máy tính, 
máy phô tô, tủ sách pháp luật… để thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn và công tác chuẩn 
tiếp cận pháp luật.

TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC  
XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
HOA PHƯỢNG

Xác định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp “gắn với 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa”, Hà Tĩnh đã chú trọng nhiệm vụ này và đạt được nhiều kết 
quả tích cực.
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Song song với nhiệm vụ trên thì việc tổ 

chức đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật được Sở Tư pháp hướng dẫn 
triển khai kịp thời. Theo đó, các địa phương 
đã phân công đầu mối tham mưu triển khai 
nhiệm vụ này (Phòng Tư pháp; Công chức 
Tư pháp-Hộ tịch tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân cùng cấp). Trên cơ sở đó, các địa 
phương  đã tổ chức đánh giá, công nhận xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 
Theo Báo cáo kết quả thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2010-2020 thì kết quả thực 
hiện Tiêu chí 18.5 của các xã xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh là rất khả quan, 
trong đó: 51/51 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới từ năm 2015 trở về trước, 30/30 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2016, 33/33 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, 45/45 
xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và 
16/16 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu đợt 1 năm 2019 đạt Tiêu chí. Và theo 
tổng hợp chung năm 2020 thì toàn tỉnh có 
200 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được quan trọng trên thì qua việc thực hiện 
nhiệm vụ này vẫn còn một số hạn chế như 
sau: Một số đơn vị còn lúng túng trong việc 
triển khai nhiệm vụ này; Việc tuyên truyền, 
phổ biến các chính sách pháp luật liên quan 
trực tiếp đến người dân ở một số địa phương 
chưa thường xuyên, chưa thật sự hiệu quả; Ở 
một số địa phương, việc phối hợp giữa công 
chức Tư pháp-Hộ tịch với các cán bộ, các 
đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công 
tác chuẩn tiếp cận pháp luật chưa rõ ràng; 
Cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác tiếp 
cận pháp luật của người dân tại cơ sở còn 
hạn chế, nhất là đối với các địa phương miền 
núi, vùng sâu, vùng xa; Việc đăng tải kết 
quả đánh giá tiếp cận pháp luật trên Cổng/
Trang thông tin điện tử của các cơ quan có 
liên quan theo định kỳ hàng năm chưa được 
thực hiện nghiêm túc.

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong tình hình mới, thời gian tới cần thực 
hiện đồng bộ các nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp 
uỷ, chính quyền địa phương trong việc xây 
dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật. Theo định kỳ ban hành các 
văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ này.

Hai là, tiếp tục đổi mới, đa dạng hoá các 
hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù 
hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm 
đối tượng và các điều kiện, hoàn cảnh cụ 
thể của từng đơn vị, địa phương; lồng ghép 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với 
việc thực hiện các chương trình, các phong 
trào vận động quần chúng khác; Nhân rộng 
các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa 
giải ở cơ sở. 

Ba là, các địa phương cần thực hiện đồng 
bộ, có chất lượng 05 tiêu chí: Ban hành văn 
bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm 
thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; 
Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp 
luật; Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; Thực 
hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Tổ chức 
tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản 
ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; 
bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn 
xã hội. Đồng thời phải thực hiện đầy đủ, các 
điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quyết 
định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật (Tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 
80 điểm trở lên; Tổng số điểm của từng tiêu 
chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên; Trong 
năm đánh giá, không có cán bộ, công chức 
là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, 
phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính 
do vi phạm pháp luật trong thi hành công 
vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự ). 
Như vậy, để đủ điều kiện được công nhận 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì các đơn vị 
đồng thời phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu 
quả các tiêu chí trên.
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Bốn là, Các đơn vị, địa phương cần thực 

hiện nghiêm túc về trình tự, thủ tục, hồ sơ 
đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật cụ thể: Về mốc thời 
gian được thực hiện hàng năm, tính từ ngày 
01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm 
đánh giá. Về trình tự thì UBND cấp xã tự 
chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các 
tiêu chí, chỉ tiêu; niêm yết công khai kết quả 
tự chấm điểm, đánh giá; gửi hồ sơ đề nghị 
công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật đến UBND cấp huyện 
trước ngày 10 tháng 01 của năm liền kề sau 
năm đánh giá. UBND cấp huyện thành lập 
Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 
để tư vấn, thẩm định giúp Chủ tịch UBND 
cùng cấp xem xét, quyết định công nhận và 
công bố xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật trên Cổng (hoặc Trang) thông 
tin điện tử cấp huyện trước ngày 10 tháng 02 
của năm liền kề sau năm đánh giá.  

Về hồ sơ cần sắp xếp khoa học, đầy 
đủ các tài liệu theo Quy định tại Điều 5 
của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 
22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông 
tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản có 
liên quan bao gồm: Báo cáo đánh giá kết 
quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bản tổng 
hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu; Bản 
tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của tổ 
chức, cá nhân về kết quả tự đánh giá, chấm 
điểm các tiêu chí, chỉ tiêu (nếu có); Văn bản 
đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; Các tài liệu liên 
quan (nếu có).

Năm là, các cơ quan, đơn vị tham mưu 
quản lý nhà nước về công tác này cần tăng 
cường xây dựng tài liệu, tập huấn nghiệp vụ 
đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời chú trọng 
hơn việc hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng 
kết, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Sáu là, cần tiếp tục quan tâm đầu tư kinh 
phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp 
luật. Vấn đề kinh phí có ảnh hưởng không 
nhỏ tới kết quả thực hiện công tác này. Theo 
đó, hàng năm các địa phương, các cơ quan, 
đơn vị cần được quan tâm bố trí kinh phí 
thành mục riêng để phục vụ công tác này 
theo quy định của Nghị quyết số 166/2015/
NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về quy định mức chi thực hiện 
công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật và 
công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh và 
các văn bản có liên quan. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên 
chúng tôi tin tưởng rằng công tác xây dựng 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật  sẽ có hiệu quả hơn, góp phần quan trọng 
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán 
bộ và Nhân dân và sẽ góp phần tích cực vào 
ổn định an ninh, trật tự và phát triển kinh tế-
xã hội của tỉnh nhà./.
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Xác định công tác cải cách thủ tục 
hành chính (TTHC) là nhiệm vụ 
trọng tâm trong chỉ đạo, điều 

hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý Nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải 
quyết công việc của tổ chức, cá nhân và 
doanh nghiệp, trong thời gian qua, Sở Tư 
pháp luôn bám sát các chủ trương, kế hoạch 
của tỉnh, ngành, triển khai toàn diện và đạt 
nhiều kết quả. 

Hàng năm, Sở Tư pháp đều ban hành 
các văn bản liên quan về công tác cải cách 
hành chính, xác định rõ các nhiệm vụ cơ bản 
trong thực hiện cải cách hành chính, gồm cải 
cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải 
cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công 
vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và 
phát triển chính quyền điện tử, chính quyền 
số. Sở đã chủ động tham mưu cho UBND 
tỉnh ban hành Quyết định công bố mới, bãi 
bỏ, sửa đổi bổ sung danh mục TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đảm 
bảo kịp thời và đúng quy định như: 2617/
QĐ-UBND ngày 06/8/2019; 3376/QĐ-
UBND ngày 06/10/2020; 547/QĐ-UBND 
ngày 09/02/2021; 3701/QĐ-UBND ngày 
12/11/2021. Đến nay, sau nhiều lần xây 
dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, tổng số 
TTHC của Sở Tư pháp đưa vào tiếp nhận tại 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh là 
108 thủ tục. 

Cùng với các sở, ngành, từ ngày 
13/7/2017, Sở Tư pháp đã đưa đa số TTHC 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 
giải quyết tại Trung tâm phục vụ Hành chính 
công để phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp (trừ các TTHC thuộc lĩnh vực trợ 
giúp pháp lý) và cử công chức đáp ứng tiêu 

chuẩn đảm nhận tiếp nhận và trả kết quả 
tại Trung tâm. Để nâng cao chất lượng tiếp 
nhận và trả kết quả TTHC, Sở Tư pháp đã 
đề ra nhiều giải pháp. Từ tháng 5/2015, Sở 
Tư pháp trình UBND tỉnh cắt giảm thời gian 
giải quyết thủ tục cấp Phiếu LLTP tại Sở Tư 
pháp còn 08 ngày làm việc. Nhờ đó, đã tạo 
thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức và góp 
phần thực hiện chủ trương cải cách hành 
chính. Từ năm 2017, trình UBND tỉnh cắt 
giảm thành phần bản sao chứng thực Sổ hộ 
khẩu, không yêu cầu nộp bản sao chứng thực 
Sổ hộ khẩu mà chỉ cần xuất trình bản gốc 
hoặc bản sao có chứng thực để kiểm tra. Vì 
vậy, đã giảm bớt chi phí phô tô, chứng thực, 
tiết kiệm cho người dân. Từ tháng 8/2015, 
Sở thực hiện giải pháp “Kiềng ba chân” để 
phục vụ tra cứu, xác minh các trường hợp 
người có yêu cầu từng cư trú tại nhiều địa 
phương hoặc có thời gian cư trú ở nước 
ngoài và người nước ngoài. Qua đó đã giải 
quyết kịp thời và tạo thuận lợi cho người 
có yêu cầu; góp phần nâng cao sự hài lòng 
của người dân trong quá trình yêu cầu giải 
quyết thủ tục hành chính. Năm 2019, phối 
hợp với Công an tỉnh thực hiện giải pháp 
gửi và trả kết quả xác minh qua hệ thống 
thư điện tử. Từ ngày 13/7/2017, khi các thủ 
tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công của tỉnh, Sở đã 
phối hợp với ngành Bưu điện để triển khai 
tiếp nhận và trả kết quả cho người dân được 
thuận lợi, nhanh chóng theo Quyết định số 
19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Đề án thí điểm cấp 
Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký 
cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Theo thống kê, 

Sở Tư Pháp đẩy mạnh thực hiện 
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

KIM LÂN
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từ ngày 13/7/2017 đến ngày 30/11/2021 đã 
có 32.555 hồ sơ cấp Phiếu LLTP được thực 
hiện theo phương thức nộp trực tiếp, nhận 
kết quả qua bưu chính và khoảng 4.069 hồ 
sơ đăng ký cấp Phiếu LLTP gửi hồ sơ qua 
dịch vụ bưu chính công ích. Số lượng hồ sơ 
TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết 
quả đúng, trước hạn đạt tỷ lệ 100%. 

Đạt được những kết quả tích cực nêu 
trên là nhờ sự quyết tâm thực hiện đồng bộ, 
thống nhất các giải pháp sau:

Một là, đã tổ chức tốt việc quán triệt, 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách 
hành chính, bố trí nhân lực, rà soát, lựa chọn 
và ban hành danh mục các công việc, lĩnh 
vực và TTHC để triển khai thực hiện theo 
cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; 
niêm yết, công khai các loại thủ tục hành 
chính, các quy định, mức thu phí, lệ phí để 
thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ 
chức biết và thực hiện.

Hai là, thường xuyên cập nhật, niêm 
yết công khai danh mục TTHC, quy định về 
mức phí, lệ phí tại bảng niêm yết của Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đồng thời 
đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở 
Tư pháp tại địa chỉ: https://tuphap.hatinh.
gov.vn, giúp tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra 
cứu kết quả giải quyết TTHC hoặc tìm hiểu 
về các TTHC đều dễ dàng tiếp cận. 

Ba là, mở tài khoản để tiếp nhận phí cung 
cấp thông tin lý lịch tư pháp, đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của Sở và gửi các cơ 
quan liên quan phối hợp thông tin phổ biến 
cho người dân; ban hành văn bản thông báo 
về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, 
trong đó khuyến khích và hướng dẫn các tổ 
chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục 
hành chính các lĩnh vực thuộc trách nhiệm 
của Sở Tư pháp thực hiện qua dịch vụ công 
trực tuyến với các bước cụ thể. Việc này đã 
tạo thuận lợi cho người dân, góp phần đẩy 
mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính qua 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Nhờ đó, 
số lượng hồ sơ trực tuyến năm 2021 đã tăng 

hơn so với năm 2020 với 188 hồ sơ (tăng 
hơn 90% so với năm 2020).

Bốn là, đã lựa chọn và bố trí công chức 
làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả cơ bản là những người có kinh nghiệm, 
chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng 
được yêu cầu công việc, đồng thời được tập 
huấn các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết… góp 
phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu 
quả trong thực hiện nhiệm vụ. Về cơ bản, 
công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả của Sở đã thể hiện được rõ tinh 
thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, được 
cá nhân, tổ chức đến thực hiện giao dịch 
công việc đánh giá tốt.

Năm là, tăng cường quan hệ phối hợp 
với các đơn vị có liên quan như Bưu điện, 
Sở Y tế, Công an tỉnh...Trung bình mỗi năm, 
Sở Tư pháp phối hợp với Bưu điện tỉnh tiếp 
nhận khoảng 1.000 hồ sơ và trả khoảng 
10.000 hồ sơ. Phối hợp với Sở Y tế tiếp nhận 
và trả kết quả đối với các trường hợp có nhu 
cầu làm Phiếu LLTP để nộp hồ sơ cấp chứng 
chỉ hành nghề dược, hành nghề khám, chữa 
bệnh. Phối hợp với Công an tỉnh để chuyển 
hồ sơ cấp Phiếu LLTP đã được xóa án tích để 
cập nhật thông tin trên phần mềm của ngành 
Công an.

Việc thực hiện các giải pháp trên đã tạo 
ra nhiều hiệu quả trong công tác cải cách 
hành chính như: Góp phần tăng cường mối 
quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có liên 
quan trong công tác giải quyết TTHC; Tạo 
thuận lợi cho người dân khi làm TTHC, 
không phải đến trực tiếp (nếu làm qua dịch 
vụ công trực tuyến) hoặc đi lại nhiều lần (chỉ 
đi nộp hồ sơ còn trả kết quả qua bưu chính 
công ích), giúp giảm chi phí đi lại; Chất 
lượng phục vụ và thái độ ứng xử với người 
dân của công chức tiếp nhận và trả kết quả 
TTHC được nâng cao…Trong thời gian tới, 
Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa 
công tác cải cách hành chính nói chung, cải 
cách TTHC nói riêng, từ đó nâng cao hơn 
chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của 
đơn vị./.
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Nhà giống, người cũng giống
  Cảnh sát hỏi một nghi can:
- Đêm khuya, anh mò vào nhà người khác làm 

gì?
- Chung cư mới xây, toàn là nhà giống nhau, 

tôi say quá nên vào nhầm nhà.
- Thế tại sao anh lại bỏ chạy khi trông thấy bà 

này bước ra?
- À, tôi tưởng đấy là bà vợ tôi.

Sưu tầm
 

Lên báo

   Hai thằng ăn cướp đang nói chuyện với nhau:
- Ê, sao tao thấy có nhiều thằng không phải là 

diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng gì mà vẫn được 
lên báo mày?

- Thế tụi nó lên báo mục gì?

- Ờ thì mục “Người tốt việc tốt”.
- Mày đúng là hỏi nhảm! Tụi nó có công với 

đất nước thì được lên báo chứ sao.
- Tao cũng muốn được lên báo!
- Mày điên à? Làm ăn cướp mà đòi lên báo!
- Thế mày có cách gì giúp tao được lên báo không?
- Có gì đâu mà khó! Mày chỉ cần làm một vài 

vụ ăn cướp, giết người, bắt cóc tống tiền, 
sớm muộn gì cũng sẽ được lên báo.

- Báo gì?
- Báo... “Công An”.

Sưu tầm

Khi luật sư giúp
Một Bác sỹ, một Thầy giáo và một Thẩm 
phán là bạn chí thân của nhau.
Một hôm đang ngồi nhậu với nhau, Thầy 
giáo nâng chén nói:
Ba anh em mình chơi với nhau đã lâu, coi 
nhau như anh em ruột thịt. Hôm nay tôi đề 

nghị cùng nâng chén thề sống chết có nhau, 
giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn.
Ba người cùng uống rượu thề.

- Thầy giáo: tôi làm cái nghề dạy học. Khi con 
cái hai bác đến tuổi đi học thì mọi việc cứ để 
đấy tôi lo.

- Bác sỹ khề khà: tôi chuyên bên khoa mổ. 
Các bác hay người thân có nhu cầu cắt bỏ bộ 
phận nào thì cứ bảo tôi.

- Thẩm phán gãi đầu: Uhm! Cái nghề của tôi 
khó giúp được gì cho hai bác quá. Thôi thì bác 
nào muốn ly hôn thì bảo với tôi một tiếng.

Sưu tầm





TRONG SỐ NÀY Trang

Chịu trách nhiệm xuất bản
LÊ VIẾT HỒNG

Giám đốc Sở Tư pháp

Trưởng Ban biên tập
NGUYỄN QUỐC TUẤN
Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Ban Biên tập
NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG

TRẦN THỊ HẢI GIANG
TRẦN THỊ KIỀU OANH
TRẦN THỊ THUÝ VINH

THIỀU THỊ CHIÊN
TRỊNH DIỆU OANH

Trình bày
NGUYỄN THỊ KIM OANH

ĐỊA CHỈ
Số 92-Phan Đình Phùng-TP Hà Tĩnh

ĐT: 02393 881 798
Website: tuphap.hatinh.gov.vn
Email: sotuphap@hatinh.gov.vn

Bìa 1:             (Ảnh Sưu tầm)
______________________________

In 1.000 cuốn, khổ 19x26,5cm tại 
Công ty cổ phần in Hà Tĩnh. Giấy 
phép xuất bản số 55/GP-STTTT do Sở 
Thông tin - Truyền Thông cấp ngày 
15/9/2021.

* VẤN ĐỀ SỰ KIỆN
(Trích) Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về việc tổ chức tết Nhâm Dần 2022 BBT 1
- Ngành Tư pháp Hà Tĩnh đoàn kết, kỷ cương, 
sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh LÊ VIẾT HỒNG 4
* HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP
- Điểm tin một số hoạt động Tư pháp nổi bật 
trong quý IV/2021 KIM OANH (tổng hợp) 7
- Giới thiệu một số chính sách mới do HĐND 
tỉnh khóa XVIII thông qua tại kỳ họp thứ 4 THIỂU CHIÊN (tổng hợp) 10

- Tỉnh đoàn Hà Tĩnh - Phát huy hiệu quả 
mối quan hệ phối hợp trong tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên 
thanh niên NY HƯƠNG 15
- Công tác phối hợp trong việc cung cấp, 
tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch 
tư pháp trên địa bàn tỉnh HẢI VÂN 20
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 
tỉnh Hà Tĩnh - chỗ dựa tin cậy cho người 
được trợ giúp pháp lý PHAN NGỌC TRÂM 21
- Một số nét về hoạt động đấu giá tài sản 
năm 2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá 
tài sản tỉnh MẠNH QUỲNH 23
- Dấu ấn Cuộc thi trực tuyến Thanh niên 
với pháp luật THIỀU CHIÊN 25

- Kết quả công tác xây dựng, kiểm tra và 
theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 VIỆT PHƯƠNG 27
- Tăng cường quản lý nhà nước đối với 
hoạt động bổ trợ tư pháp HẠNH NGÂN 29
- Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật trong bối cảnh dịch Covid - 19 KIM OANH 31
- Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục trên địa bàn thị xã Kỳ Anh năm 2021 NHƯ LONG 34
- Hương Sơn thực hiện có hiệu quả Ngày 
pháp luật Việt Nam 09/11 NGUYỄN CHÍ BÁO 37
- Xã Tượng Sơn: Công tác tư pháp góp 
phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn 
mới kiểu mẫu HỒNG THẮM 39
* NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI
- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật  trong trường học hiện nay NGUYỄN HỒNG CƯỜNG 41
- Tăng cường chất lượng công tác xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa 
bàn tỉnh HOA PHƯỢNG 43
- Sở Tư pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách 
thủ tục hành chính KIM LÂN 46

* TRANG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ KIM OANH (sưu tầm) 48



Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng cường sự lãnh 
đạo của đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các 
vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Ngành Tư pháp đóng góp kịp thời và tích cực trong triển khai, thể chế hóa các 
nội dung chính sách về xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật theo Văn kiện Đại 
hội XIII của Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ, ngành Tư pháp tham mưu tích cực cho Chính phủ và Ủy ban nhân dân các 
cấp về các vấn đề pháp lý để thực hiện “mục tiêu kép”: thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội.

3. Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về xây 
dựng và hoàn thiện thể chế.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII 
của Đảng”.

Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật năm 2021 của Việt Nam tăng 
06 bậc.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, đa dạng về nội dung, 
hình thức.

Hoàn thiện các cơ sở pháp lý quan trọng cho việc kiện toàn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và sắp xếp tổ chức, cán bộ cơ quan tư pháp địa phương.

Hợp tác quốc tế về pháp luật đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh đại 
dịch Covid - 19.

Ý nghĩa nhân văn sâu sắc của công tác nuôi con nuôi trong bối cảnh đại dịch 
Covid - 19.

sự kiện nổi bật năm 2021 
của Ngành Tư pháp

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1871/QĐ-BTP phê duyệt 
và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2021 của Ngành Tư pháp.  






