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Lê Viết Hồng

Giám đốc Sở Tư pháp

Đ/c Lê Viết Hồng

N

ăm 2019, được
sự quan tâm chỉ
đạo sâu sát của
Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh, sự đổi mới, linh hoạt
trong công tác chỉ đạo, điều
hành của lãnh đạo Sở Tư
pháp, tập thể công chức,
viên chức, người lao động
ngành Tư pháp đã phát huy
tính tích cực, chủ động, năng
động, sáng tạo, hăng hái,
khắc phục mọi khó khăn,
thách thức, tập trung phấn
đấu thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ được giao. Đặc
biệt phải kể đến việc hoàn
thiện các thể chế liên quan
đến công tác xử lý vi phạm
hành chính, đấu giá tài sản,

giám định tư pháp,...; hướng
dẫn thực hiện tiêu chí 18.5
về xây dựng xã đạt “chuẩn
tiếp cận pháp luật”, tổng kết
mô hình điểm xã đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật tại xã Kỳ
Đồng, huyện Kỳ Anh và hỗ
trợ, đỡ đầu xã Bình Lộc,
huyện Lộc Hà về đích nông
thôn mới; đẩy mạnh công tác
trợ giúp pháp lý cho người
dân với việc hoàn thành
1.080 vụ việc tư vấn, tố tụng,
đại diện ngoài tố tụng; Tiếp
nhận, giải quyết đúng và
trước hạn gần 20.000 hồ sơ
thủ tục hành chính;... Ngoài
ra, Sở còn đạt được những
thành tích đáng ghi nhận
trong việc tham mưu UBND
tỉnh thực hiện cải cách thể
chế và thực hiện tốt công
tác cải cách hành chính tại
Sở... Nhờ những thành tích
đó, năm 2019, Sở Tư pháp
Hà Tĩnh được Bộ Tư pháp
xếp hạng A (Xuất sắc), được
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
ghi nhận, đánh giá cao. Tiếp
nối những kết quả đã đạt
được của năm 2019, trong
năm 2020, ngành Tư pháp
Hà Tĩnh xác định một số
nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Đầu tiên, cần tập trung

nâng cao chất lượng xây
dựng, thẩm định các dự thảo
văn bản quy phạm pháp luật
của địa phương; kiểm soát
chặt chẽ việc quy định thủ
tục hành chính ngay từ khâu
soạn thảo. Tiếp tục thực
hiện có hiệu quả Quy chế
phối hợp trong công tác xây
dựng, kiểm tra, tự kiểm tra,
xử lý; rà soát, hệ thống hóa
và cập nhật vào Cơ sở dữ
liệu quốc gia về pháp luật,
hệ thống công báo điện tử.
Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát
chặt chẽ tình hình xây dựng,
ban hành văn bản quy định
chi tiết của HĐND, UBND
các cấp, bảo đảm có hiệu
lực cùng thời điểm với văn
bản Trung ương. Chú trọng
công tác kiểm tra, xử lý văn
bản theo thẩm quyền, nhất là
những văn bản có tác động
trực tiếp, rộng rãi đến người
dân và doanh nghiệp; đẩy
mạnh xử lý văn bản trái pháp
luật đã được phát hiện, kết
luận. Tập trung cao cho việc
rà soát văn bản quy phạm
pháp luật của tỉnh, xác định
rõ những văn bản, quy định
không còn phù hợp để xử
lý hoặc kiến nghị cơ quan,
người có thẩm quyền xử lý,
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nhất là các văn bản, quy định về môi trường
đầu tư, kinh doanh.
Thứ hai, cần sửa đổi, bổ sung Quyết định
số 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của
UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối
hợp trong công tác xử lý vi phạm hành chính
và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn
tỉnh. Tập trung vào lĩnh vực trọng tâm liên
ngành về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo
vệ môi trường và các lĩnh vực trọng tâm phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Đẩy
mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật,
tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ
thuộc “Đề án một số giải pháp đổi mới, nâng
cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp
luật giai đoạn 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh.
Thứ ba, tập trung thực hiện một số nội
dung liên quan đến công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật, trước hết là tham mưu UBND
tỉnh thay thế Quyết định số 20/2010/QĐUBND ngày 27/10/2010 về việc ban hành
Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” tại
các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn
tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương
trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn
2017 - 2021, Đề án “Tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật”, Đề án “Tăng cường
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên
địa bàn tỉnh”, nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật. Đặc biệt trong năm
2020, cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ
chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền,
phổ biến phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các
cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Thứ tư, tăng cường hơn nữa công tác
quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch,
quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch
tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi
thường nhà nước. Tổ chức tổng kết 10 năm
thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn
tỉnh. Đẩy mạnh hiện đại hóa các lĩnh vực
công tác này với trọng tâm là triển khai đồng
bộ, hiệu quả Phần mềm đăng ký và quản lý

hộ tịch; vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu hộ
tịch điện tử toàn quốc. Thực hiện cập nhật
dữ liệu từ sổ giấy vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch
điện tử toàn quốc theo lộ trình. Cần chú ý
đến việc kiểm tra công tác tư pháp ở các đơn
vị cấp xã mới sáp nhập và nghiên cứu triển
khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong
lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp nhằm tạo
thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân.
Thứ năm, tăng cường quản lý nhà nước
và nâng cao chất lượng các dịch vụ công
trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Thanh tra,
kiểm tra, xử lý nghiêm và đề xuất các giải
pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm
pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp nhất là
lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản;
tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố
cáo để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
của người dân, doanh nghiệp. Tổ chức tổng
kết 05 năm thi hành Luật công chứng 2014
trên địa bàn tỉnh.
Thứ sáu, tiếp tục tổ chức thi hành Luật
Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn;
Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai
đoạn 2015 - 2025. Tăng cường truyền thông;
nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp
lý, nhất là các vụ việc tham gia tố tụng.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên
môn trên, ngành Tư pháp Hà Tĩnh cần tiếp
tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên
chế của Sở, nâng cao chất lượng đội ngũ; đổi
mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt
công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh việc
ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt
động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều
hành; Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền
thông về các hoạt động ngành Tư pháp.
Tin tưởng rằng, với các nhóm nhiệm vụ
trọng tâm nói trên, ngành Tư pháp Hà Tĩnh
sẽ đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà và thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành
Tư pháp toàn quốc./.
L.V.H

Mừng Đảng Mừng Xuân

3

10 sự kiện nổi bật

N

gày 30/12, Bộ trưởng Bộ Tư
pháp đã ký Quyết định số
3186/QĐ-BTP phê duyệt và
công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2019 của
Ngành Tư pháp. Cụ thể như sau:
1. Khẳng định và nâng tầm vai trò tham
mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật.
2. Bảo vệ thành công Báo cáo quốc gia
về thực thi Công ước quốc tế về các quyền
dân sự và chính trị.
3. Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị
của Ban Bí thư 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” - dấu ấn
về sự chuyển biến mạnh mẽ của công tác
PBGDPL, góp phần xây dựng, quản lý nhà
nước bằng Hiến pháp và Pháp luật.
4. Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật
nhằm cải thiện môi trường kinh doanh,

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm
2019 tăng 17 bậc so với năm 2018.
5. Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn
đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn
thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.
6. Kết nối liên thông dữ liệu đăng ký
khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ
em dưới 6 tuổi.
7. Công tác thi hành án dân sự đạt kết
quả cao nhất từ trước đến nay.
8. Thành lập Hiệp hội công chứng viên
Việt Nam.
9. Trường Đại học Luật Hà Nội: 40
năm xây dựng và phát triển.
10. Hợp tác quốc tế về pháp luật tiếp
tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu
quả và đi vào chiều sâu.
Kim Lành (theo moj.gov.vn)
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Giới thiệu một số chính sách do HĐND
tỉnh khóa XVII thông qua tại kỳ họp
thứ 12 (tháng 12/2019)
Thiều Chiên

Quy định chế độ hỗ trợ đối với công
chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP làm việc tại Ban quản lý
Khu kinh tế tỉnh
Tại Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND
ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
quy định công chức, lao động hợp đồng theo
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh được áp dụng
mức hỗ trợ bằng 50% tiền lương hiện hưởng,
bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc và
phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên
vượt khung nếu có. Thời gian hỗ trợ là 05
năm tính từ ngày 01/01/2020.
Chính sách hỗ trợ thu nhập cho các
thành viên hộ nghèo thuộc chính sách
bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2020-2025
Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND
ngày 15/12/2019 quy định: thành viên
hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội
theo chuẩn nghèo quy định của Thủ tướng
Chính phủ áp dụng trong từng giai đoạn, có
tên trong danh sách hộ nghèo thuộc chính
sách bảo trợ xã hội do UBND cấp xã quản
lý mà không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội, trợ cấp người có công, trợ giúp
xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
ngày 21/10/2013 của Chính phủ, không có
thân nhân (con, anh, chị em ruột) có điều
kiện kinh tế là hộ trung bình, khá giả trở lên
thì được hỗ trợ 270.000 đồng/người/tháng.
Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh.

Chính sách hỗ trợ đối với người lao
động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo

Tại Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND
ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
quy định Chính sách hỗ trợ đối với người lao
động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Theo
đó, người lao động có hộ khẩu thường trú
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh làm nghề tự do, thu
nhập không ổn định; Người lao động trong
các hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư
nghiệp, diêm nghiệp tham gia bảo hiểm xã
hội tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội các huyện,
thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh (trừ chủ
doanh nghiệp, chủ hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ
cơ sở sản xuất kinh doanh) được hỗ trợ tham
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 20%
mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo
mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn áp
dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính
phủ quy định. Thời gian hỗ trợ theo thời gian
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thực tế tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để thực hiện các chương trình, dự án trên địa
bàn các huyện: ngân sách cấp huyện 100%.
của người lao động giai đoạn 2020-2025.
- Thu từ quỹ đất quy hoạch cấp đất ở
khác phát sinh trên địa bàn xã, thị trấn: Ngân
sách cấp huyện 50%, ngân sách cấp xã, thị
trấn 50%.
b. Nguồn thu từ tiền cho thuê đất, mặt
nước của các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình
sử dụng vào mục đích kinh doanh phát sinh
trên địa bàn xã thuộc huyện: Ngân sách cấp
huyện 70%, ngân sách cấp xã 30%.
c. Hỗ trợ lại 100% số vượt thu tiền sử
dụng đất phần ngân sách cấp tỉnh hưởng so
Hướng dẫn hồ sơ tham gia bảo hiểm tự nguyện
với kế hoạch tỉnh giao hằng năm phát sinh
Một số cơ chế, chính sách tạo nguồn trên địa bàn huyện.
d. Được tận dụng đất, cát, sỏi (ngoài các
lực xây dựng huyện Cẩm Xuyên, Hương
Sơn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn khu vực có quy định riêng) từ việc cải tạo
mặt bằng các công trình để thực hiện xây
2020-2021
Nghị quyết số 173/2019/NQ-HĐND dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (việc
ngày 15/12/2019 quy định một số cơ chế, cải tạo phải được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp
chính sách hỗ trợ huyện Cẩm Xuyên và thuận bằng văn bản).
e. Thưởng 10 tỷ đồng từ nguồn vốn trực
Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới giai
tiếp thực hiện Chương trình nông thôn mới
đoạn 2020-2021 như sau:
a. Tiền sử dụng đất phát sinh trên địa trên địa bàn sau khi được công nhận huyện
đạt chuẩn nông thôn mới.
bàn huyện:
Ngoài các nguồn vốn được phân bổ theo
- Thu từ Đề án phát triển quỹ đất: Đối
với các Đề án do cơ quan cấp tỉnh làm chủ định mức, tiêu chí và các quy định chung
đầu tư: Sau khi trừ chi phí đầu tư (tạm tính của cơ chế nêu trên, được ưu tiên bố trí lồng
bằng 55% trên tổng số tiền sử dụng đất thu ghép các nguồn vốn khác khi tỉnh có điều
kiện để thực hiện.
được và điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh);
45% số thu còn lại (được xem là 100%) điều
tiết ngân sách cấp tỉnh 60%, ngân sách cấp
huyện 40%. Đối với các Đề án do huyện làm
chủ đầu tư: ngân sách cấp huyện 100%.
- Thu từ quỹ đất thuộc khu tái định cư
các dự án do cấp tỉnh làm chủ đầu tư: Sau
khi trừ chi phí đầu tư (tạm tính bằng 55%
trên tổng số tiền sử dụng đất thu được và
điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh); 45% số thu
còn lại (được xem là 100%) điều tiết ngân
sách cấp huyện 100%.
- Thu từ quỹ đất giao cho các nhà đầu tư
Mô hình vườn mẫu. (Ảnh nguồn Internet)
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Xây dựng nông thôn mới

Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo vệ môi
trường giai đoạn 2018-2020
Tại Nghị quyết số 190/2019/NQ-HĐND
ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết
số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính
sách bảo vệ môi trường giai đoạn 20182020. Theo đó việc hỗ trợ hợp tác xã môi
trường, tổ, đội vệ sinh môi trường được quy
định như sau:
- Hỗ trợ 01 lần bằng 50% kinh phí mua
xe chuyên dùng vận chuyển rác thải, tối đa
700 triệu đồng/xe (chỉ hỗ trợ 01 xe/hợp tác
xã) cho hợp tác xã môi trường thực hiện thu
gom, vận chuyển rác thải theo địa bàn cụm
xã (ít nhất 05 xã/cụm/hợp tác xã hoặc quy
mô dân số ít nhất 24.000 người/cụm).
- Hỗ trợ 01 lần bằng 70% kinh phí mua
thùng rác, xe thu gom rác:
Đối với hợp tác xã môi trường: Hỗ trợ
tối đa 25 triệu đồng/hợp tác xã.
Đối với tổ, đội vệ sinh môi trường hoạt
động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa
bàn 01 hoặc nhiều xã: Hỗ trợ tối đa 15 triệu
đồng/tổ, đội vệ sinh môi trường (trừ địa bàn
đã có hợp tác xã môi trường được hỗ trợ).
- Hỗ trợ 70% kinh phí mua chế phẩm
sinh học để xử lý mùi trong quá trình thu
gom, vận chuyển, tập kết rác thải sinh hoạt
(chỉ hỗ trợ những hợp tác xã môi trường, tổ,
đội vệ sinh môi trường hoạt động thu gom,
vận chuyển có sử dụng bãi tập kết hoặc bãi

trung chuyển rác trên địa bàn xã):
Đối với hợp tác xã môi trường: Hỗ trợ
tối đa 15 triệu đồng/hợp tác xã/năm. Đối với
tổ, đội vệ sinh môi trường: Hỗ trợ tối đa 10
triệu đồng/tổ, đội vệ sinh môi trường/năm
(trừ địa bàn đã có hợp tác xã môi trường
được hỗ trợ).
Quy định tỷ lệ phân bổ định mức và
một số nội dung chi, mức chi đảm bảo trật
tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Nghị quyết số 186/2019/NQ-HĐND
ngày 15/12/2019 quy định tỷ lệ phân bổ
định mức và một số nội dung chi, mức chi
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa
bàn tỉnh. Theo đó kinh phí ngân sách trung
ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương
từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực
an toàn giao thông và nguồn ngân sách địa
phương để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật
tự an toàn giao thông trên địa bàn được phân
bổ 70% cho lực lượng công an tỉnh, 30% cho
các lực lượng khác (bao gồm thanh tra sở
Giao thông, Ban an toàn giao thông tỉnh, các
huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn
vị có liên quan đến sử dụng kinh phí đảm bảo
trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh).
Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ
trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ
độc lập tư thục tại khu công nghiệp, khu
chế xuất trên địa bàn tỉnh
Theo Nghị quyết số 181/2019/NQHĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh, các nhóm trẻ độc lập tư thục tại
khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn
tỉnh đáp ứng đủ điều kiện tại Nghị quyết
này sẽ được hỗ trợ kinh phí xây dựng, sữa
chữa, trang thiết bị khu vệ sinh với mức từ
15 đến 35 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng sân
chơi 100.000 đồng/m2, mức hỗ trợ tối đa 15
triệu đồng; hỗ trợ mái che 250.000 đồng/m2,
mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng; hỗ trợ kinh
phí, trang thiết bị dạy học, đồ chơi, phòng
học từ 15 đến 40 triệu đồng./.
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Nguyễn Thanh Hải

N

ăm 2019, Đảng ủy đã lãnh đạo
chuyên môn triển khai toàn diện,
có chất lượng các nhiệm vụ như:
Công tác văn bản; công tác Phổ biến, giáo
dục pháp luật; Kiểm soát thủ tục hành chính;
Hành chính Tư pháp; Bổ trợ Tư pháp; Trợ
giúp pháp lý; Xử lý vi phạm hành chính và
theo dõi thi hành văn bản QPPL; công tác
thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và công
tác xây dựng Ngành... Bên cạnh lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thì
công tác xây dựng Đảng được tập trung thực
hiện đồng bộ và có hiệu quả, cụ thể:
Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
Đảng bộ đã tổ chức cho 100% đảng viên và
quần chúng học tập các Nghị quyết hội nghị
Trung ương 8, hội nghị Trung ương 9 khóa
XII. Sau học tập đã tổ chức cho toàn bộ đảng
viên, quần chúng viết bài thu hoạch, kết quả
trên 70% đạt khá giỏi, không có bài nào bị
yếu kém.
Tiếp tục tổ chức học tập, thực hiện Chỉ
thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính
trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”. Đã ban hành Kế hoạch thực hiện việc
học tập, làm theo gương Bác và xây dựng văn
hóa công sở. Đã cử một đồng chí tham gia
hội thi “Báo cáo viên giỏi năm 2019” và đạt
giải nhì toàn Khối.
Đã chỉ đạo các Chi bộ, chuyên môn
tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Cụ
Nguyễn Văn Tố - Trưởng Ban Thường trực
Quốc hội. Đảng ủy tiếp tục quán triệt cho toàn
thể đảng viên, cán bộ, CCVC thực hiện nội

Phó Bí thư Đảng ủy

dung làm theo gương Bác gắn với việc thực
hiện Chỉ thị 35-CT/TU; Kết luận số 05-KL/
TU ngày 25/5/2011; Chỉ thị 20/TU của Ban
Thường Vụ Tỉnh ủy; Quyết định 52/2017/
QĐ-UBND; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK...
Chú trọng việc nắm tình hình tư tưởng, tâm
tư nguyện vọng của đảng viên. Tổ chức cho
cán bộ, đảng viên tham gia Lễ chào cờ đầu
tháng nề nếp, nghiêm túc.
Về công tác tổ chức, cán bộ và Đảng
viên: Hiện nay, Đảng bộ có 51 đảng viên.
Sinh hoạt Đảng bộ, các Chi bộ được duy trì
tốt và đảm bảo chất lượng. Đã tổ chức rà soát,
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán
bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020
và giai đoạn 2021-2026. Năm 2019, đã ban
hành Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên
cho 03 đồng chí và đề nghị công nhận đảng
viên chính thức cho 03 đồng chí.
Đảng bộ đã tập hợp các hồ sơ, văn bản
và xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra việc
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm
vụ chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị
quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/10/2016 của
Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan
tỉnh. Đảng bộ tiếp tục đánh giá và tự kiểm tra
việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Hồ sơ đảng viên được đối khớp,
bổ sung đầy đủ, quản lý đúng quy định. Chế
độ thông tin báo cáo về Tỉnh uỷ, Đảng uỷ
Khối được thực hiện nghiêm túc. Việc thu,
chi đảng phí được thực hiện kịp thời.
Đã lãnh đạo và chỉ đạo Chi bộ thực hiện
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nghiêm túc nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá,
xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng,
đảng viên theo quy định.
Về công tác bảo vệ chính trị, nội bộ:
Đảng bộ tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ
chính trị nội bộ, công tác quản lý Đảng viên
tại cơ quan cũng như nơi cư trú, kiểm tra việc
chấp hành những điều Đảng viên không được
làm, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong
Đảng bộ, cơ quan.
Về công tác kiểm tra, giám sát: Ban chấp
hành Đảng uỷ đã phân công, kiểm tra việc
học tập, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của
đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Uỷ ban kiểm tra của Đảng uỷ cũng đã xây
dựng Chương trình, nội dung kiểm tra cụ thể
đồng thời đã tổ chức kiểm tra tại 02 Chi bộ về
việc thực hiện công tác xây dựng Đảng. Năm
2019, Đảng bộ không nhận được đơn thư tố
cáo liên quan đến Đảng bộ và đảng viên của
Đảng bộ.
Về lãnh đạo các đoàn thể quần chúng:
Đảng uỷ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây
dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, phát
động phong trào thi đua thiết thực góp phần
vào kết quả chung trong công tác xây dựng
đảng, cơ quan. Chỉ đạo hoạt động các đoàn
thể có định hướng hoạt động rõ ràng, giúp
các Đoàn thể hoạt động tích cực hơn. Thi
đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm
của ngành Tư pháp cũng như các nhiệm vụ
chính trị của địa phương. Công đoàn cơ sở
đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như:
phối hợp với chuyên môn trao quà cho các
gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại một số
xã được cơ quan đỡ đầu trong chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,
tổ chức về các địa chỉ đỏ, nhân ngày 08/3,
ngày 20/10 tổ chức giao lưu văn nghệ, bóng
đá; Chi hội Luật gia tham gia tích cực vào
hoạt động chuyên môn. Cựu chiến binh tham
gia các hoạt động nhân ngày 30/4, 19/5; Chi
đoàn thanh niên tổ chức hiến máu nhân đạo,

tuyên truyền pháp luật ở một số vùng sâu,
vùng xa. Tổ chức thành công Đại hội Chi hội
Luật gia nhiệm kỳ 2019-2024 và Đại hội Chi
đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022...
Phát huy những kết quả đạt được, thời
gian tới Đảng bộ Sở Tư pháp tập trung thực
hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: Thực hiện
kịp thời, có chất lượng các nhiệm vụ chuyên
môn theo quy định; Tiếp tục đẩy mạnh phong
trào thi đua trong toàn ngành nhằm phấn đấu
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra; Đẩy
mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện quy
trình hoạt động của bộ phận giao dịch một
cửa. Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN và phần
mềm điện tử theo quy định; Thực hiện tốt
công tác cải cách hành chính, tiếp dân giải
quyết khiếu nại tố cáo gắn với Chỉ thị số 35
và Kết luận số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy và một số nhiệm vụ khác.
Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục
chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên. Tập
trung tuyên truyền các văn bản chào mừng
Đại hội Đảng các cấp, 90 năm ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam và 130 năm ngày
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh...Tổ chức
quán triệt học tập và triển khai thực hiện
tốt các Kế hoạch, Chương trình hoạt động
của cấp ủy Đảng cấp trên. Thực hiện tốt các
chương trình hành động đã được ban hành.
Chỉ đạo các Chi bộ đổi mới sinh hoạt Chi bộ,
tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề. Đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng
văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị...
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác
tổ chức cán bộ và đảng viên như: Chỉ đạo
các Chi bộ tiếp tục đổi mới hình thức, nâng
cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nhất là nâng
cao tinh thần, trách nhiệm tự phê bình và phê
bình của đảng viên. Thực hiện tốt quy chế dân
chủ trong sinh hoạt Đảng và trong hoạt động
(Xem tiếp trang 20)
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Nguyễn Thị Hoa Phượng
Chủ tịch Công đoàn

Đ

ể thiết thực lập thành tích chào
mừng các ngày lễ lớn và thực
hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm
công tác Tư pháp trong năm 2020, Ban
chấp hành Công đoàn phối hợp với chuyên
môn phát động phong trào thi đua với khẩu
hiệu “Ngành Tư pháp Hà Tĩnh thi đua
thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020,
lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng
các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”, gồm các nội
dung chủ yếu sau:
Một là, chấp hành nghiêm túc đường lối,
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Đảm bảo 100% công chức,
viên chức, người lao động được học tập và
triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản
được ban hành trong năm.
Hai là, tăng cường thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; tích cực phòng, chống tham
nhũng; đề cao trách nhiệm, siết chặt kỷ
cương, kỷ luật, không để xảy ra hành vi vi
phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí, tiêu
cực trong cơ quan, đơn vị.
Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính,
tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành
chính, nâng cao chất lượng đội ngũ và xây
dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở
và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Bốn là, tập trung đẩy mạnh thực hiện
có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua
thường xuyên, gắn kết với các phong trào thi

đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần
xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 20162020, phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong
trào thi đua “Ngành Tư pháp Hà Tĩnh đồng
thuận, hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo
và công tác giảm nghèo giai đoạn 20182020” và phong trào thi đua “Công chức,
viên chức, người lao động ngành Tư pháp
Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở
giai đoạn 2019-2025”.
Năm là, thực hiện công khai, dân chủ
trong bình xét khen thưởng, tăng tỷ lệ khen
thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức
chuyên môn, nghiệp vụ và người trực tiếp
lao động.
Sáu là, bám sát nhiệm vụ chính trị được
giao, phát huy mọi nguồn lực; phấn đấu
100% Phòng, Trung tâm, đơn vị, công chức,
viên chức và người lao động hoàn thành tốt
và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ
được giao trong các chương trình, kế hoạch
công tác. Trong đó, tập trung thực hiện thắng
lợi những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm
trong các chương trình, kế hoạch năm 2020.
Thực hiện tốt các phong trào thi đua sẽ
góp phần quan trọng xây dựng cơ quan văn
hóa công sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chuyên môn và công tác xây dựng Đảng của
cơ quan, đơn vị./.

VẤN ĐỀ SỰ KIỆN

Phát động phòng trào thi đua năm 2020
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HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NỔI BẬT
TRONG QUÝ IV/2019
Đ/c Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư
pháp được Thủ tướng Chính phủ và Bộ
trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen
Đây là phần thưởng xứng đáng cho
những đóng góp của Đ/c trong suốt 15 năm
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí
thư (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao
ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân

chỉ đạo Ngành thực hiện đỡ đầu thành công
03 xã gồm Phúc Trạch (huyện Hương Khê),
Xuân Đan (huyện Nghi Xuân) và Bình Lộc
(huyện Lộc Hà) đạt chuẩn NTM, đồng thời
triển khai nhiều hoạt động tài trợ các xã khác
trên địa bàn tỉnh xây dựng NTM. Trong 10
năm thực hiện Chương trình MTQG xây
dựng NTM, Sở Tư pháp đã huy động được
gần 1,5 tỷ đồng để thực hiện công tác đỡ

Đ/c Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp, PCT Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL
nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

dân; 10 năm thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Trên
các cương vị công tác, Đ/c Lê Viết Hồng đã
có nhiều sáng kiến tăng cường, đổi mới công
tác PBGDPL, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ
chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh. Đ/c đã

Ảnh: PV

đầu, tài trợ xây dựng NTM; được vinh danh
là tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào
xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2014 2017.
Gắn liền với tổng kết 15 năm thực hiện
Chỉ thị số 32-CT/TW và 10 năm thực hiện

Mừng Đảng Mừng Xuân
như: Tổ chức tập huấn pháp luật mới; Tổ
chức Tọa đàm, đối thoại với doanh nghiệp,
người lao động, v.v…
Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp
năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Được tổ chức vào ngày 24/12/2019,
tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Thị Nữ Y
- PCT Thường trực HĐND tỉnh và đại diện
các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, HĐND
và UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể cấp
tỉnh, Lãnh đạo UBND cấp huyện. Cùng với
sự tham gia của đông đảo 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 đánh giá một cách
toàn diện những kết quả đã đạt được, hạn

ĐVTN diễu hành trên các tuyến đường

hưởng ứng; phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND
thành phố Hà Tĩnh tổ chức mít tinh, cổ động
hưởng ứng Ngày Pháp luật với sự tham gia
của hơn 500 đoàn viên, thanh niên và cán bộ,
công chức, viên chức của nhiều cơ quan, đơn
vị trên địa bàn thành phố; phối hợp với Hội
Luật gia tỉnh tổ chức Tọa đàm về giải pháp
nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, tư
vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Tại các cơ quan cấp tỉnh như Sở Giáo
dục và Đào tạo, Cục Hải quan, Liên đoàn
Lao động, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,… và
13 huyện, thành phố, thị xã, Ngày Pháp luật
được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động

Đ/c Nguyễn Thị Nữ Y- PCT Thường trực HĐND
tỉnh phát biểu Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp
năm 2019

chế, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong
thực hiện công tác Tư pháp năm 2019 trên
địa bàn tỉnh; xác định 08 nhóm nhiệm vụ và
05 nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện trong
năm 2020, như: Tiếp tục tập trung kiện toàn
tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan
Tư pháp từ tỉnh đến cấp xã; Đẩy mạnh cải
cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông
tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải
quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ;...

HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Chương trình MTQG xây dựng NTM, Sở Tư
pháp đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ
chức Tọa đàm đánh giá kết quả 15 năm thực
hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh; Sở đã tổ chức
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương
trình MTQG xây dựng NTM trong toàn
Ngành.
Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt
Nam (09/11) được hưởng ứng, triển khai
sâu rộng trên địa bàn tỉnh
Bên cạnh 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, Sở Tư
pháp đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ
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Hội nghị công chức, viên chức và
người lao động Sở Tư pháp năm 2020
Tổ chức vào ngày 25/12/2019, 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 đã
phát động phong trào thi đua năm 2020 với
chủ đề: “Ngành Tư pháp Hà Tĩnh thi đua
thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, lập
thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2020 - 2025”.
Nghị quyết Hội nghị được thông qua
với sự thống nhất cao của toàn thể công
chức, viên chức và người lao động Sở
Tư pháp.

Tập trung hướng dẫn thực hiện công
tác Tư pháp đáp ứng yêu cầu sắp xếp các
đơn vị hành chính cấp xã
Triển khai Nghị quyết số 819/NQUBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Hà Tĩnh thực hiện sắp
xếp 80/262 xã, phường, thị trấn; tỉnh giảm
46 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành
34 đơn vị mới; từ 262 xã, phường, thị trấn
xuống còn 216 xã, phường, thị trấn.
Nhằm đảm bảo cho công tác Tư pháp
được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu
quả trước và sau khi thực hiện sắp xếp cấp
xã, Sở Tư pháp đã kịp thời phân công lãnh
đạo Sở, lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc
Sở bám nắm các địa phương để nắm tình
hình, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện
công tác Tư pháp đảm bảo đúng quy định.
Sở cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn
trên một số lĩnh vực như hộ tịch, chuẩn tiếp
cận pháp luật,…

Thị Trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

Ảnh: PV

Mừng Đảng Mừng Xuân
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đến tận cơ sở 1.500 cuốn tài liệu PBGDPL
về an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý, sử
dụng pháo.

Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối
hợp PBGDPL tỉnh ban hành Văn bản số
949/HĐ-TGV ngày 31/12/2019 định hướng
các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các
huyện, thành phố, thị xã nội dung PBGDPL
Quý I/2020, trong đó yêu cầu đẩy mạnh
tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật
trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm
2020 các quy định về phòng, chống cháy
nổ; phòng, chống buôn lậu; quản lý, sử dụng
pháo; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng,
chống tác hại của rượu, bia;… Ngoài ra, Sở
đã xây dựng, in ấn và cấp phát miễn phí

hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025,
Sở Tư pháp đã kịp thời xây dựng Kế hoạch
và triển khai ký kết chương trình phối hợp
PBGDPL năm 2020 với các cơ quan, đơn vị
như: Hội Luật gia tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh,… qua đó nhằm tăng
cường công tác phối hợp PBGDPL giữa các
cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền, phổ biến
pháp luật phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên
địa bàn tỉnh./.

Bên cạnh tham mưu Hội đồng phối hợp
PBGDPL tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn thực hiện PBGDPL phục vụ Đại

Thành Trung (Tổng hợp)

HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Chú trọng đẩy mạnh hướng dẫn thực
hiện công tác PBGDPL trước, trong và sau
dịp Tết Nguyên Đán năm 2020; chủ động
tăng cường công tác phối hợp PBGDPL
phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ
2020 - 2025

Xuân Canh Tý -
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Kết quả thực hiện công tác cải cách thể chế
năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Cẩm Thạch

T

hực hiện chương trình cải cách
hành chính của tỉnh, trong năm qua,
các ngành, các cấp đã nỗ lực phấn
đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong đó
có công tác cải cách thể chế với những thành
tựu nổi bật như:
Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Ngay
từ đầu năm, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND
tỉnh ban hành các kế hoạch, công văn để triển
khai thực hiện nhiệm vụ này. Theo đó, nhằm
hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, Sở
Tư pháp đã ban hành các văn bản như: Công
văn số 168/XDKT&TDTHPL ngày 05/4/2019
về việc hướng dẫn thực hiện công tác xây
dựng, tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; Công
văn số 224/STP-XDKT&TDTHPL ngày
26/4/2019 về Danh mục văn bản QPPL có nội
dung liên quan đến BHXH, BHYT&BH thất
nghiệp cho người lao động, trên cơ sở đó các
ngành, địa phương triển khai thực hiện tại cơ
quan, đơn vị mình.
Thứ hai, công tác xây dựng văn bản
QPPL: Trong năm, các sở, ngành đã tham
mưu UBND tỉnh ban hành 59 quyết định
QPPL, trình HĐND tỉnh ban hành 18 Nghị
quyết QPPL triển khai các Luật, Nghị đinh,
Thông tư trên địa bàn tỉnh cũng như quy định
về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các đơn
vị, địa phương... Các Nghị quyết và Quyết
định ban hành cơ bản đảm bảo đúng quy định
của pháp luật. Các cơ quan soạn thảo trong
quá trình tham mưu ban hành đã tuân thủ trình
tự thủ tục về xây dựng văn bản QPPL như lấy
ý kiến góp ý của các đối tượng chịu tác động,
gửi Sở Tư pháp thẩm định…
Thứ ba, công tác tự kiểm tra văn bản

QPPL: Trong năm, Sở Tư pháp thực hiện tự
kiểm tra 52 văn bản QPPL do UBND tỉnh
ban hành, qua đó phát hiện 02 Quyết định của
UBND tỉnh sai sót về nội dung (Quyết định
16/2019/QĐ-UBND và Quyết định 19/2019/
QĐ-UBND) và một số quyết định có sai sót
về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. Trên
cơ sở đó, Sở Tư pháp ban hành phiếu tự kiểm
tra đề nghị các đơn vị tham mưu UBND tỉnh
xử lý kịp thời. Bên cạnh đó công tác tự kiểm
tra văn bản QPPL theo ngành được các đơn vị
triển khai thực hiện theo định kỳ và theo hướng
dẫn của Trung ương trong các lĩnh vực: Công
Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thanh
tra, Giáo dục - Đào tạo, Công an, Ngoại giao,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.v.v..
Thứ tư, công tác Rà soát, hệ thống hóa
văn bản QPPL: Trong năm, Sở Tư pháp đã
phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh và UBND
cấp huyện hoàn thành việc hệ thống hóa văn
bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban
hành kỳ 2014-2018. Ngoài ra, Sở đã phối hợp
với các đơn vị thực hiện rà soát văn bản quy
phạm pháp luật của tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ
môi trường đối với ngành công nghiệp năng
lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực
phẩm, giai đoạn 2015-2018, rà soát các văn
bản QPPL trong lĩnh đo đạc và bản đồ. Bên
cạnh đó, các sở ngành thường xuyên thực hiện
rà soát các văn bản và tham mưu UBND tỉnh
công bố hết hiệu lực hoặc bãi bỏ đối với những
văn bản không còn phù hợp với quy định của
cấp trên hoặc tình hình thực tiễn địa phương.
Trong năm UBND đã công bố hết hiệu lực đối
với 08 văn bản và bãi bỏ 08 văn bản.
Thứ năm, công tác theo dõi thi hành

Mừng Đảng Mừng Xuân
chính sách chưa đảm bảo đúng quy trình theo
Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.
Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa
văn bản tại một số đơn vị, địa phương còn
lúng túng, thiếu tính chủ động; Sự phối hợp
giữa một số sở, ngành, địa phương trong công
tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản
QPPL chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Việc xử
lý văn bản QPPL sai sót có lúc chưa kịp thời,
chưa đảm bảo đúng quy định.
Việc xác định lĩnh vực trọng tâm trong
theo dõi thi hành pháp luật còn lúng túng do
đó quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ này
đạt kết quả chưa cao.
Để khắc phục được những tồn tại, hạn chế
nêu trên nhằm tạo ra bước đột phá của công
tác cải cách thể chế trong thời gian tới cần tập
trung thực hiện một số giải pháp như:
Cần gắn trách nhiệm của người đứng
đầu đối với những tồn tại, hạn chế trong việc
thực hiện công tác cải cách thể chế của đơn
vị, địa phương.
Sở Tư pháp kiểm soát nghiêm ngặt quy
trình xây dựng văn bản QPPL như: Thời gian
tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động;
Việc thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng
Nghị quyết, đánh giá tác động của chính sách...
Tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp
vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng
văn bản QPPL; gắn trách nhiệm đối với cá
nhân trong quá trình tham mưu xây dựng văn
bản để xảy ra sai sót.
Tăng cường công tác kiểm tra việc xây
dựng văn bản QPPL, rà soát, hệ thống hóa ở
các ngành, các cấp nhằm kịp thời phát hiện
những sai sót và chấn chỉnh các đơn vị thực
hiện nghiêm túc nhiệm vụ này.
Tăng cường thực hiện công tác theo dõi
thi hành pháp luật đồng đều các lĩnh vực,
đồng thời với việc xác định lĩnh vực theo
dõi trọng tâm của năm để tìm ra những giải
pháp đột phá trong thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của ngành./.
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pháp luật: Để triển khai công tác theo dõi
thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, Sở
Tư pháp đã ban hành Công văn số 224/STPXDKT&TDTHPL ngày 26/4/2019 về Danh
mục văn bản QPPL có nội dung liên quan đến
BHXH, BHYT&BH thất nghiệp cho người
lao động, đồng thời hướng dẫn các đơn vị triển
khai thực hiện. Bên cạnh đó, để đánh giá hiệu
quả công tác này, Sở Tư pháp đã xây dựng 02
mẫu phiếu khảo sát gửi cho các đơn vị, địa
phương tổ chức lấy ý kiến của người dân và
doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ
BHXH, BHYT&BH thất nghiệp cho người lao
động. Qua kết quả khảo sát, về cơ bản các đơn
vị, doanh nghiệp đã thực nghiêm túc BHXH,
BHYT&BH thất nghiệp cho người lao động.
Đồng thời, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND
tỉnh thực hiện đánh giá kết quả theo dõi thi
hành pháp luật ở các lĩnh vực thông qua các
báo cáo về thi hành pháp luật.
Ngoài ra, nhằm đánh giá kết quả triển khai
công tác thi hành pháp luật, Sở Tư pháp đã
tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra
liên ngành về công tác XLVPHC và TDTHPL
kiểm tra việc thực hiện công tác này ở một số
sở, ngành và UBND cấp huyện. Qua kiểm tra
đã phát hiện một số sai sót trong quá trình thi
hành pháp luật về XLVPHC và hiệu quả của
công tác TDTHPL lĩnh vực trọng tâm.
Song song với những kết quả đạt được,
trong năm qua công tác cải cách thể chế vẫn
còn những tồn tại, hạn chế nhất định như:
Tính dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của văn bản QPPL chưa cao, dẫn đến
hiệu lực của văn bản thấp, hệ thống pháp luật
của địa phương thiếu ổn định. Việc thực hiện
quy trình ban hành văn bản QPPL có lúc, có
nơi chưa thật nghiêm; Chưa huy động nhiều
chuyên gia pháp luật trong công tác soạn thảo
văn bản QPPL. Công tác tham mưu, soạn
thảo văn bản quy phạm pháp luật ở một số sở,
ngành còn hạn chế về tiến độ thời gian và chất
lượng. Việc thực hiện quy trình lập đề nghị
xây dựng Nghị quyết, đánh giá tác động của
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Tăng cường công tác phối hợp, phổ biến
giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện CAN LỘC
Nguyễn Thị Thu Hiền

V

ới quan điểm “Phổ biến, giáo
dục pháp luật là một bộ phận
của công tác giáo dục chính trị,
tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống
chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”, công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)
trên địa bàn huyện Can Lộc thời gian qua đã
được sự quan tâm vào cuộc của các ngành,
các cấp, góp phần quan trọng vào việc đảm
bảo an ninh, chính trị và phục vụ nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Để thực hiện hiệu quả công tác này, huyện đã
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó
tăng cường, thường xuyên đổi mới công tác
phối hợp PBGDPL được xác định là một giải
pháp quan trọng.
Tăng cường, đổi mới công tác phối
hợp giữa các thành viên Hội đồng phối
hợp PBGDPL
Thực tiễn công tác PBGDPL cho thấy,
mô hình Hội đồng phối hợp PBGDPL với
tính chất là mô hình phối hợp liên ngành đóng
vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường
và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.
Nhận thức được sâu sắc vấn đề này, huyện
Can Lộc đã chú trọng phát huy vai trò, tính
phối hợp của các thành viên Hội đồng phối
hợp PBGDPL và đã đạt được nhiều kết quả
cao trong việc tham mưu giúp Hội đồng thực
hiện chức năng tư vấn cho UBND huyện
trong chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện
công tác PBGDPL trên địa bàn. Nếu như
trước đây, Hội đồng chủ yếu tổ chức họp mỗi
năm một lần (thường tổ chức cuối năm để

Trưởng phòng Tư pháp huyện Can Lộc

thực hiện tổng kết công tác PBGDPL), thì
hiện nay, ngay từ đầu năm, Hội đồng đã tổ
chức họp để triển khai nhiệm vụ, đồng thời
có thể 03 tháng, 06 tháng hoặc theo yêu cầu
đột xuất tổ chức họp. Hoạt động này nhằm
đảm bảo tính liên kết, phối hợp thường xuyên
giữa các thành viên Hội đồng, một mặt giúp
Hội đồng đánh giá toàn diện tình hình công
tác PBGDPL trong thời gian qua, mặt khác
cùng bàn, trao đổi các nhiệm vụ, giải pháp,
từ đó tham mưu Hội đồng tư vấn giúp UBND
huyện triển khai, thực hiện hiệu quả công
tác này trong gian tới. Các thành viên Hội
đồng cũng tích cực, chủ động phối hợp với
Phòng Tư pháp trong tham mưu Hội đồng
phối hợp PBGDPL xây dựng kế hoạch hoạt
động của Hội đồng; góp ý các văn bản về
PBGDPL do các cơ quan cấp trên yêu cầu;
định hướng nội dung, hình thức PBGDPL
hàng quý; hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp
luật nước CHXHCN Việt Nam, v.v… Điểm
nổi bật trong năm 2019, với sự phối hợp chặt
chẽ giữa các thành viên đã kịp thời tham mưu
cho Hội đồng phối hợp PBGDPL trong định
hướng tuyên truyền, PBGDPL phục vụ hiệu
quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội quan trọng, trọng tâm trong năm của
huyện như: Xây dựng huyện đạt chuẩn nông
thôn mới (Can Lộc đã được Thủ tướng Chính
phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn
mới); sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, kỷ
niệm 550 năm thành lập huyện Thiên Lộc Can Lộc;...
Tăng cường, đổi mới công tác phối hợp

Mừng Đảng Mừng Xuân
tổ chức phiên tòa giả định tại Trường THPT
Nghèn;…
Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp
UBND cùng cấp thực hiện quản lý nhà
nước về công tác PBGDPL tại địa phương
và là cơ quan thường trực Hội đồng phối
hợp PBGDPL huyện, Phòng Tư pháp đã
chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị
nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô
hình PBGDPL hiệu quả. Đáng chú ý, trong
năm 2019, Phòng đã phối hợp với Hội Nông
dân huyện tổ chức rà soát, đánh giá và nhân
rộng mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp
luật” - Mô hình này được thí điểm xây dựng
tại một số xã, thị trấn và đã phát huy được
nhiều hiệu quả trong tuyên truyền, PBGDPL
cho hội viên Hội Nông dân; phối hợp với Hội
Liên hiệp Phụ nữ huyện thành lập Câu lạc bộ
“Phòng chống bạo lực gia đình”, Câu lạc bộ
“Không sinh con thứ ba” kết hợp với tổ chức
tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực
gia đình, bình đẳng giới cho hơn 14.500 lượt
người tham gia.
Phòng Tư pháp đã chủ động tranh thủ sự
lãnh đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp
vụ của Sở Tư pháp và phối hợp, hỗ trợ của
các đơn vị chuyên môn của Sở trong tổ chức
các hoạt động PBGDPL trong năm 2019 tại
địa phương như: Tổ chức hội nghị tập huấn
pháp luật về xây dựng xã, phường, thị trấn
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xử lý vi phạm
hành chính cho cán bộ quản lý, tham mưu
thực hiện các nhiệm vụ này tại các đơn vị cấp
huyện và UBND cấp xã; rà soát, xây dựng tủ
sách pháp luật tại các xã, thị trấn đáp ứng nhu
cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân
ở cơ sở;… Bên cạnh đó, Công an huyện, Hội
Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên Đoàn lao động
huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo,… cũng
đã tranh thủ tốt sự chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ
của các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp trên
để triển khai, thực hiện công tác PBGDPL
trong năm.
(Xem tiếp trang 22)

HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

giữa các ngành, đơn vị cùng cấp; tranh thủ
sự chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp, hỗ trợ
của các cơ quan, đơn vị cấp trên
Những năm trước đây, các Chương trình
phối hợp PBGDPL chủ yếu được ký kết giữa
Hội đồng phối hợp PBGDPL hoặc Phòng Tư
pháp với các cơ quan, đơn vị như với Ban
Tuyên giáo huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện,
Công an huyện, Đài Phát thanh và Truyền
hình huyện,… Giữa các ngành, đơn vị, việc
ký kết Chương trình phối hợp còn ít. Đến nay,
vấn đề này đã được khắc phục. Trong năm
2019, đã có nhiều chương trình PBGDPL
được ký kết như: Chương trình phối hợp
giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Công
an huyện; Chương trình phối hợp giữa Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội
Nông dân huyện; Chương trình phối hợp giữa
Công an huyện với Viện Kiểm sát nhân dân
và Tòa án nhân dân huyện; Chương trình phối
hợp giữa Công an huyện với Trung tâm Văn
hóa - Truyền thông huyện;… Nội dung phối
hợp PBGDPL rất đa dạng, phong phú, bám
sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương, của các
ngành và nhu cầu về tìm hiểu pháp luật của
cán bộ, Nhân dân. Các Chương trình sau khi
ký kết đã được các cơ quan, đơn vị tập trung
thực hiện và đạt nhiều kết quả, đơn cử như:
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức
tuyên truyền, quán triệt các quy định mới của
Trung ương, của tỉnh về chính sách khuyến
khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây
dựng nông thôn mới cho 100% cán bộ cốt
cán cấp huyện, cấp xã; đồng thời phối hợp
triển khai nhiều hội nghị ở cơ sở để phổ biến
đến đông đảo người dân. Công an huyện đã
phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ
chức tuyên truyền trực tiếp Luật Giao thông
đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy, Luật
Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 100%
trường THPT trên địa bàn; phối hợp với Viện
Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện
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Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương
Trần Cao Cường

Trưởng phòng Tư pháp huyện Đức Thọ

Đ/c Trần Hoài Đức, PCT UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Đức Thọ
phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn pháp luật.

C

ông tác phổ biến, giáo dục pháp
luật (PBGDPL) là một trong
những phương thức hữu hiệu để
đưa pháp luật vào cuộc sống, được coi là
khâu đầu tiên, quan trọng của quy trình tổ
chức thực hiện pháp luật. Đối với huyện Đức
Thọ, công tác PBGDPL đóng vai trò quan
trọng, được xác định là một trong những biện
pháp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính
trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,

Ảnh: PV

chính vì thế đã được cấp ủy, chính quyền
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực
hiện.
Năm 2019, huyện Đức Thọ triển khai
nhiều nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế
- xã hội quan trọng. Một trong những nhiệm
vụ trọng tâm, được ưu tiên thực hiện hàng
đầu là việc tổ chức sắp xếp các đơn vị hành
chính cấp xã. So với các huyện, thành phố,
thị xã của tỉnh, Đức Thọ là một trong số các

Mừng Đảng Mừng Xuân
Ngoài ra, với việc thường xuyên chú
trọng tăng cường, đổi mới công tác lãnh đạo,
chỉ đạo và nội dung, hình thức thực hiện, công
tác PBGDPL đã bám sát và phục vụ hiệu quả
các nhiệm vụ kinh tế - xã hội khác và nâng
cao chất lượng đời sống người dân. Đơn cử
như: Trong lĩnh vực đầu tư và hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp, đã chú trọng tăng cường quán
triệt, phổ biến gắn với tổ chức thi hành các
Luật như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp,…
và các chính sách ưu đãi đầu tư về thuế, đất
đai, các chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp và
phát triển doanh nghiệp; Trong lĩnh vực nông
nghiệp, đã tập trung tuyên truyền, phổ biến
kịp thời các quy định, chính sách về phòng,
chống dịch tả lợn Châu Phi - Toàn huyện tổ
chức hơn 100 hội nghị quán triệt, phổ biến
trực tiếp; cấp phát hơn 3.000 tờ rơi, tờ gấp;
thực hiện hơn 2.000 đợt tuyên truyền qua hệ
thống truyền thanh cấp xã;… Tổng kết năm
2019, Đức Thọ có 07 chỉ tiêu kinh tế và 10
chỉ tiêu xã hội đạt và vượt kế hoạch; thu nhập
bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng.
Tại nhiều cơ quan, đơn vị cấp huyện và
UBND cấp xã, ngày chào cờ hàng tháng được
kết hợp với việc tổ chức Ngày Pháp luật theo
quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số
20/2010/QĐ-UBND, qua đó kịp thời thông
tin, phổ biến văn bản pháp luật mới, các quy
định pháp luật gắn với việc thực thi nhiệm
vụ trước mắt, lâu dài của cán bộ, công chức,
viên chức của các cơ quan, đơn vị. Tại thị
trấn Đức Thọ và các xã như Tùng Ảnh, Thái
Yên,... phong trào học tập, tìm hiểu pháp luật
được đẩy mạnh trong Nhân dân thông qua
củng cố, tăng cường và đổi mới hoạt động
của các Câu lạc bộ (như Câu lạc bộ Nông dân
với pháp luật, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp
luật, Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật,...),
Tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa cộng đồng.
Kết hợp với các hình thức PBGDPL khác
như hội nghị, lồng ghép trong sinh hoạt thôn
xóm, tổ dân phố, in ấn và cấp phát tài liệu,
tờ gấp, tờ rơi, phiên tòa giả định, xét xử lưu
động,... đã không ngừng nâng cao nhận thức
pháp luật cho người dân. Từ hiểu biết hơn về
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địa phương có số lượng cấp xã sắp xếp nhiều
nhất, từ 28 xã, thị trấn giảm xuống còn 16
xã, thị trấn, có hàng trăm cán bộ, công chức
dôi dư. Đến nay có thể khẳng định huyện đã
thực hiện thành công nhiệm vụ này. Đóng
góp trong đó cần kể đến công tác PBGDPL.
Được tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện
ngay từ đầu và xuyên suốt trong quá trình
tổ chức thực hiện, công tác PBGDPL đã kịp
thời thông tin, phổ biến chủ trương, chính
sách của Đảng, quy định của Nhà nước về
sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, qua đó
tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ,
Nhân dân. Tính chung trong toàn huyện, từ
ngày 01/01/2019 đến nay, đã tổ chức hơn 150
hội nghị quán triệt, phổ biến trực tiếp; hơn
500 buổi sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, thôn
xóm, tổ dân phố; cấp phát gần 7.000 tài liệu,
tờ gấp; hệ thống truyền thanh cấp xã có thời
lượng phát sóng tuyên truyền trung bình 04
lần/tuần/đơn vị với thời lượng 15-20 phút/
lần.
Bên cạnh đó, xây dựng nông thôn mới
cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
được huyện Đức Thọ ưu tiên tổ chức thực
hiện. Để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ này, từ
đầu năm 2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị
cấp huyện và cấp xã đã trực tiếp hoặc phối
hợp thực hiện 102 hội nghị quán triệt, phổ
biến pháp luật trực tiếp; cấp phát hơn 2.000
tài liệu; xây dựng, đăng tải hơn 300 tin, bài
trên cổng (trang) thông tin điện tử; truyền
thanh cấp xã phát sóng trung bình 03 lần/
tuần/đơn vị;…. Qua đó đã góp phần nâng
cao nhận thức, hiểu biết về chủ trương, chính
sách, quy định xây dựng nông thôn mới, cổ
vũ, động viên cán bộ, Nhân dân tích cực tham
gia thực hiện. Tính đến trước ngày huyện
công bố kết quả sắp xếp đơn vị hành chính
cấp xã (01/01/2020), Đức Thọ có 27/27 xã
đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả
đó góp phần quan trọng trong hiện thực hóa
mục tiêu của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà
là đưa Đức Thọ trở thành huyện đạt chuẩn
nông thôn mới trước tháng 6/2020.
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pháp luật nên ý thức chấp hành pháp luật
của người dân được nâng cao, góp phần
xây dựng chính quyền vững mạnh, phát
triển kinh tế - xã hội địa phương bền vững.
Để đạt được những kết quả nêu trên,
bên cạnh tranh thủ tốt sự chỉ đạo và hỗ trợ,
phối hợp của các cơ quan, đơn vị cấp trên,
công tác PBGDPL của huyện Đức Thọ
thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự
vào cuộc của các ngành, các cấp. Phòng
Tư pháp và Công chức Tư pháp - Hộ tịch
các xã, thị trấn đã phát huy tốt vai trò nòng
cốt, tích cực tham mưu cho UBND, Hội
đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp chỉ đạo,
hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL tại
địa phương. Huyện đã có sự chủ động đổi
mới nội dung và hình thức PBGDPL, sát
với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị,
phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân
dân. Đức Thọ được đánh giá là một trong
số các địa phương của tỉnh đi đầu trong
việc ứng dụng mạng xã hội Facebook vào
PBGDPL. Hiện nay, huyện đang tập trung
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
nhất là khai thác tốt hiệu quả của cổng
(trang) thông tin điện tử trong công tác
này. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên
truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở
cơ sở được tăng cường củng cố, bồi dưỡng
về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và đã có
nhiều đóng góp cho công tác PBGDPL của
địa phương.
Với quan điểm đã được xác định “Phổ
biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận
của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng,
là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”, tin tưởng
rằng cùng với sự chủ động đổi mới trong
chỉ đạo và cách thức thực hiện, công tác
PBGDPL của huyện Đức Thọ tiếp tục gặt
hái được nhiều kết quả cao, phục vụ tích
cực vào nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh
tế - xã hội./.

Một số...

(Tiếp theo trang 8)

của cơ quan. Tăng cường công tác quản lý
đảng viên, kiểm tra giám sát việc thực hiện
nhiệm vụ của các Chi bộ, của từng cán bộ,
đảng viên.
Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội
bộ, giữ vững đoàn kết thống nhất trong
đảng, trong các cơ quan, thực hiện tốt công
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
nêu cao tinh thần cảnh giác trước những
âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
đất nước.
Chú trọng nhiệm vụ lãnh đạo các tổ
chức quần chúng: Phát huy vai trò làm chủ
của các tổ chức quần chúng, tiếp tục tạo
điều kiện tốt nhất để các đoàn thể tham gia
hoạt động quản lý, giám sát việc thực hiện
quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ
quan.Tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
hoạt động đúng Điều lệ, đổi mới phương
thức hoạt động, động viên đoàn viên, hội
viên phát huy vai trò của đoàn thể vào việc
thực hiện nhiệm vụ chung của Ngành...
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, bảo vệ
chính trị nội bộ: Tiếp tục thực hiện tốt
nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo đoàn
kết thống nhất trong Đảng bộ, cơ quan.
Thực hiện tốt phương châm nói đi đôi với
làm, đảng viên nói và làm theo Nghị quyết
của Đảng. Chú trọng công tác bảo vệ chính
trị nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Chú
trọng công tác phòng, chống lãng phí, tiết
kiệm có hiệu quả.
Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các
nhiệm vụ trên góp phần tích cực vào việc
triển khai Chương trình hành động và các
Kế hoạch của cấp ủy Đảng cấp trên và của
Đảng bộ Sở Tư pháp./.
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Tiến Phúc

Không chỉ những ngày cao điểm Tết Nguyên đán mà dường như quanh năm,
cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương
(BĐBP Hà Tĩnh) luôn bám sát địa bàn, giữ vững an ninh trật tự vùng trọng điểm
công nghiệp của tỉnh.

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp với các lực
lượng chức năng kiểm tra tình hình ANTT tại khu vực cảng Formosa.
(Ảnh: nguồn baohatinh.vn)

C

ó mặt tải cảng Vũng Áng - Sơn
Dương trong những ngày này,
chúng tôi chứng kiến khung cảnh
nhộn nhịp, tàu thuyền ra vào tấp nập nhưng
vẫn luôn đảm bảo an ninh, an toàn, thông
suốt.
Khi tàu Vinacomin Hạ Long vừa cập
cảng 7.500 tấn thép cuộn thì cán bộ, chiến
sỹ ở Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng
Áng - Sơn Dương đã có mặt để kiểm tra hộ
chiếu, danh sách thuyền viên và các loại giấy
tờ khác. Mọi việc đều diễn ra nhanh chóng,

thuận lợi và đúng quy định, trình tự.
Thiếu tá Lê Hoài Nam - Trạm trưởng
Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng
- Sơn Dương cho biết: “Hoạt động kiểm
tra, tuần tra, kiểm soát được chúng tôi thực
hiện thường xuyên, khép kín địa bàn khu vực
cảng, cửa khẩu cảng, nhất là trong thời điểm
gần Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Công tác tuần tra kết hợp với các biện
pháp nghiệp vụ không chỉ giúp hoạt động
xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu diễn ra
thông suốt, thuận lợi mà còn góp phần bảo
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Bám cơ sở, giữ vững an ninh trật tự
vùng trọng điểm công nghiệp

22

Xuân Canh Tý -

HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

đảm an toàn cho tàu thuyền, thủy thủ, môi
trường và trang thiết bị”.
Thời điểm này, ngoài tập trung triển khai
các mệnh lệnh, phương án, kế hoạch chiến
đấu của cấp trên, cán bộ, chiến sỹ thường
xuyên bám sát địa bàn, nhất là những khu
vực trọng điểm, nhạy cảm về ANTT để theo
dõi sát tình hình và triển khai đồng bộ các
biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với các
loại tội phạm, gian lận thương mại, các hành
vi vi phạm khác...
Trung tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Chỉ
huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa
khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, cho
biết: “Đóng quân trên địa bàn nhạy cảm về
ANTT, lại sắp đến tết nên chúng tôi đã chủ
động xây dựng kế hoạch, ổn định tình hình.
Ngoài triển khai đồng bộ, hiệu quả các
biện pháp nghiệp vụ, đơn vị cũng đã có kế
hoạch tổ chức lực lượng xuống địa bàn để
vui tết cùng Nhân dân gắn với tuyên truyền,
vận động quần chúng, nắm bắt tình hình ở
cơ sở. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp
chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác
để đảm bảo ANTT, làm tốt công tác xuất
nhập cảnh”.
Cũng theo Trung tá Quân, từ đầu năm
lại nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý hàng chục
vụ việc, trong đó có 3 vụ phạm pháp hình sự
chuyển cho lực lượng công an xử lý gồm: 1
vụ/1 đối tượng tàng trữ vật liệu nổ trái phép,
tang vật thu giữ 7 quả mìn tự tạo có trọng
lượng 0,7 kg, 9 kíp nổ; 1 vụ/3 đối tượng mua
bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ
18.000 viên ma túy; 1 vụ/1 đối tượng vận
chuyển trái phép 63 kg pháo nổ.
Ngoài ra, đơn vị còn tiến hành xử lý 504
tin báo tố giác tội phạm; xử lý hành chính
6 vụ/10 đối tượng với mức xử phạt 61 triệu
đồng; làm thủ tục xuất nhập cảnh 10.055
lượt thuyền viên/535 lượt phương tiện, xuất
nhập khẩu 83.946.496 tấn hàng hóa; kiểm
soát nội địa đến với 719 phương tiện/9.315
thuyền viên, kiểm soát nội địa đi cho 545
phương tiện/6.657 thuyền viên..../.

Chú trọng...

(Tiếp theo trang 17)

Tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ
các giải pháp tăng cường, đổi mới công tác
phối hợp trong thời gian tới
Phát huy những kết quả đã đạt được,
trong thời gian tới, huyện Can Lộc tiếp
tục chú trọng tăng cường, đổi mới công
tác phối hợp PBGDPL, trọng tâm như:
Đảm bảo và không ngừng tăng cường sự
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền
đối với việc thực hiện công tác phối hợp
PBGDPL, xác định đây là yêu cầu kiên
quyết, quan trọng đầu tiên để hoạt động
phối hợp được triển khai thực hiện nghiêm
túc, hiệu quả trên thực tế; Phát huy tốt hơn
nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên
Hội đồng phối hợp PBGDPL trong phối
hợp tư vấn, tham mưu triển khai thực hiện
công tác PBGDPL, có cơ chế kiểm soát
chặt chẽ hoạt động của các thành viên; Tiếp
tục chỉ đạo xây dựng, ký kết và tổ chức
thực hiện hiệu quả các Chương trình phối
hợp PBGDPL; Tranh thủ tốt sự chỉ đạo,
hướng dẫn và phối hợp, hỗ trợ thực hiện
các hoạt động PBGDPL của các cơ quan,
đơn vị cấp trên; Tăng cường mối quan hệ
phối hợp giữa các ban Đảng (Tuyên giáo,
Nội Chính, Dân vận…) với các cơ quan
trong khối Tư pháp trong việc tổ chức
tuyên truyền các chủ trương đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
nhất là về cung cấp thông tin, đổi mới về
nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo
dục, phổ biến pháp luật cho cán bộ, đảng
viên và các tầng lớp Nhân dân; Tập trung
phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình
PBGDPL hiệu quả, đầy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, viễn thông trong công
tác PBGDPL;..../.
N.T.T.H

Mừng Đảng Mừng Xuân
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T

rong những năm qua đội ngũ cán
bộ, công chức làm công tác hộ tịch
ở cấp huyện, cấp xã đã từng bước
được chuẩn hóa qua công tác tuyển dụng,
quy hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng. Ở
tỉnh ta hiện nay, theo thống kê sơ bộ, tổng số
cán bộ các phòng Tư pháp có 34 người, công
chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có 281 người.
Về trình độ, cơ bản các cán bộ đều đạt tiêu
chuẩn từ Trung cấp Luật trở lên.
Theo quy định tại Điều 72 và Khoản 3
Điều 76 Luật Hộ tịch năm 2014 thì từ ngày
01/01/2020 tất cả công chức làm công tác hộ
tịch phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn Luật
(từ trung cấp Luật trở lên đối với công chức
Tư pháp-Hộ tịch cấp xã, cử nhân Luật đối với
công chức phòng Tư pháp cấp huyện), được
bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và cấp chứng
chỉ; đồng thời từ ngày 01/01/2016, UBND
các cấp chỉ được bố trí, tuyển dụng mới người
có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ
tịch làm công tác hộ tịch.
Thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản
hướng dẫn thi hành, kế hoạch, văn bản chỉ
đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, ngay từ
đầu năm, Sở Tư pháp đã đưa nhiệm vụ “tổ
chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch” vào
kế hoạch công tác năm 2019. Tháng 04/2019,
Sở Tư pháp đã phối hợp với Trường Trung
cấp Luật Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình tổ chức
bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và cấp chứng chỉ
cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa
bàn tỉnh. Do đợt tổ chức lớp trùng vào thời
điểm tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019,

nên để vừa đảm bảo được việc tổ chức lớp
học đúng kế hoạch vừa không ảnh hưởng đến
công việc chung cũng như công tác điều tra
dân số và nhà ở của địa phương, Sở Tư pháp
đã ban hành hai văn bản đề nghị UBND các
huyện, thành phố, thị xã quan tâm tạo điều
kiện cho cán bộ phòng Tư pháp, đồng thời,
chỉ đạo UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi
cho công chức làm công tác hộ tịch đã được
cử đi học tham gia lớp học đầy đủ. Để phối
hợp tốt với trường Trung cấp Luật Đồng Hới
trong tổ chức lớp, Sở cũng đã thành lập Ban
tổ chức lớp học gồm 7 thành viên.
Với số lượng học viên hơn 280 người, Sở
Tư pháp đã tổ chức thành hai (2) đợt học. Đợt
1 bắt đầu từ ngày 05/4/2019 dành cho học
viên thuộc các địa bàn: Thành phố Hà Tĩnh,
Thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm
Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà và Hương Khê.
Đợt 2 bắt đầu từ ngày 19/4/2019 với các học
viên thuộc các địa bàn: Thị xã Hồng Lĩnh và
các huyện: Can Lộc, Nghi Xuân, Đức Thọ,
Vũ Quang, Hương Sơn. Hầu hết cán bộ làm
công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã đều tham
gia học. Có phòng tư pháp tham gia 100%
cán bộ (như phòng Tư pháp Thành phố Hà
Tĩnh, huyện Hương Khê).
Để “bảo đảm 100% công chức làm công
tác hộ tịch có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ hộ tịch trước ngày 01/01/2020” theo tinh
thần chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại văn bản số
3209/BTP-HTQTCT ngày 22/8/2019 về việc
đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch,
(Xem tiếp trang 28)
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Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ
cho công chức làm công tác Hộ tịch
trong năm 2019
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Một ngày cùng đoàn
trợ giúp pháp lý
Lưu Thành

C

Trợ giúp viên pháp lý tư vấn, hướng dẫn cho người dân tại huyện Hương Sơn

ó những chuyến đi dài ngày,
cũng có chuyến đi ngắn ngày,
mỗi chuyến đi đều là những hành
trình khác nhau. Thuận lợi có, khó khăn có,
nhưng qua mỗi chuyến đi, mới hiểu được
phần nào về công việc “đặc thù”, cũng như
tinh trần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của mỗi
cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý.
Bà con bình tĩnh, trình bày rõ thì chúng
con mới tư vấn được
Tham gia một chuyến đi về cơ sở, từ 7
giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại trụ sở thôn
3, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn; đoàn

chúng tôi chia làm hai, một nhóm ở lại, một
nhóm sang xã Sơn Hồng. Giống như con tằm
đã quen nhả tơ, việc đầu tiên mà Đoàn làm
là nhanh chóng “chiếm lĩnh trận địa”, mỗi
người một việc; người sắp xếp lại ghế ngồi
cho thẳng hàng, người thì tìm bàn, di chuyển
ra vị trí “đắc địa” để bà con dễ dàng nhận ra
vị trí tư vấn miễn phí. Có người lại nhanh
chóng sắp xếp tài liệu và phát những cuốn
sách đã được cán bộ Trung tâm in khá đẹp
về chính sách ưu đãi cho người nghèo, người
khuyết tật; chế độ ưu đãi đối với người có
công với cách mạng và thân nhân; nội dung

Mừng Đảng Mừng Xuân
Ngọc trấn an: “Bác cứ bình tĩnh, trình bày
thật gọn, rõ vấn đề thì chúng cháu mới tư
vấn cho bác được, bác nhé”. Như được thấu
hiểu bà Khánh nói nhẹ hơn: “Chồng tôi là
Phạm Đình Toản, đi bộ đội năm 1982, được
Huân chương kháng chiến nhưng khi làm hồ
sơ cán bộ chính sách đã để xảy ra sai sót
về địa chỉ; đáng lẽ là xã Sơn Lĩnh, huyện
Hương Sơn thì lại ghi Cẩm Quan, huyện
Cẩm Xuyên. Gia đình đã phản ánh nhiều lần
nhưng 3 năm qua chúng tôi vẫn không được
giải quyết, giờ tôi phải làm như thế nào?”.
Chưa kịp tư vấn cho bà Khánh thì chị Phạm
Thị Dung thuộc diện hộ nghèo khóc, cầm
chặt tay trợ giúp viên và hỏi liên tục: “Giờ tôi
phải làm thế nào? Năm 1997, mẹ chồng cho
2 vợ chồng đất, nhà để về ở với chú nhưng
bắt buộc phải trả 1,5 triệu đồng tiền mẹ nợ
Hợp tác xã; nhà tôi đã vay mượn trả và ở tại
ngôi nhà của mẹ. Năm 2017, chồng tôi mất,
con bị bệnh tim, nhà thuộc diện hộ nghèo.
Năm 2018, mẹ bị tai biến, 3 em chồng bắt tôi
phải chăm sóc mẹ nếu không thì phải chia
đất làm 4 phần. Nhà không có gì ăn, chăm
con bệnh tật đã khó giờ chăm mẹ nữa thì
tôi không đủ khả năng”. Dường như đã quá
kinh nghiệm sau hơn 10 năm về làm việc tại
Trung tâm, qua không biết bao nhiêu cuộc
tư vấn nên trợ giúp viên Nguyễn Thị Ngọc
đứng dậy: “Đề nghị bà con bình tĩnh, ngồi
xuống ghế chờ đến lượt, có rất nhiều người
đang đợi để được tư vấn. Chúng tôi ở đây để
tư vấn cho tất cả mọi người nên bà con cứ
yên tâm”. Ngay sau đó, dù còn nhiều người
bức xúc nhưng bà con đã ý thức được nên
ngồi khá yên lặng và chờ đến lượt của mình.
Qua quan sát, có trường hợp thì tư vấn khá
nhanh tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp
khá phức tạp, tập trung vào lĩnh vực đất đai
là chủ yếu.
Sau một buổi sáng vất vả, ăn vội bữa trưa,
đúng 2 giờ chiều chúng tôi có mặt tại hội
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cơ bản của pháp luật về giao dịch dân sự,
thừa kế theo quy định của Bộ Luật dân sự
2015; nội dung cơ bản về cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ
khi nhà nước thu hồi đất, thẩm quyền giải
quyết tranh chấp đất đai theo quy định của
Luật Đất đai năm 2013... cho bà con.
Tưởng như đây chỉ là những buổi lên lớp
khô khan, nhàm chán nhưng tôi lại được hoà
mình trong không khí hào hứng giống như
những buổi sinh hoạt văn hoá cộng đồng.
Những khuôn mặt già có, trẻ có, nam thanh,
nữ tú đều có mặt đầy đủ. Họ đến để nghe
giới thiệu, phổ biến pháp luật là chủ yếu, vì
vậy các trợ giúp viên, chuyên viên đều nhiệt
tình, cố gắng giới thiệu nhiều hơn, đầy đủ
hơn những thông tin về các bộ luật, nhất là
các luật mới ban hành... để bà con nắm, hiểu
và chấp hành đúng. Thay vì cứ thao thao bất
tuyệt về luật, chính sách, mỗi trợ giúp viên
khi đứng ở bục giảng đều nỗ lực gom góp
các câu chuyện trong quá trình trợ giúp để
làm ví dụ, chỉ có thực tế mới đưa lại hiệu
quả cao nhất. Trong quá trình tư vấn, mỗi
trợ giúp viên tìm hiểu kỹ nội dung, bản chất
sự việc để từ đó đối chiếu theo quy định
của pháp luật, trả lời người dân thấu lý, đạt
tình giúp người dân hiểu và chấp hành đúng
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước quy định. Đối với những vụ
việc phức tạp, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài,
Trung tâm đã làm việc với Huyện để từ đó
tìm ra biện pháp tháo gỡ.
Trong khi trợ giúp viên đang truyền đạt
trong hội quán nhà văn hóa thôn thì phía bàn
tư vấn khá nhộn nhịp, có khá nhiều người
dân đứng xung quanh hỏi các vấn đề. Nước
mắt lưng tròng, bà Phạm Thị Khánh, thôn
4 xã Sơn Lĩnh to tiếng “Nhà tôi không cần
tiền bạc mà cần danh dự, tôi muốn đòi danh
dự cho chồng tôi”. Ánh mắt trìu mến, lời
nói nhẹ nhàng, trợ giúp viên Nguyễn Thị
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trường xã Sơn Tiến, nhóm còn lại thì dừng
lại tại xã Sơn Lễ. Đón đoàn anh Phạm Hữu
Phúc, cán bộ tư pháp xã cho hay: “Nghe tin
có đoàn trợ giúp pháp lý về, mặc dù xã đang
phấn đấu về đích nông thôn mới, các tuyến
đường đều đang xây dựng dở dang nên khó
đi nhưng hiện tại có gần 150 người đang đợi
các anh, chị tại hội trường”. Cũng như sáng
nay, mỗi người một việc, chỉ sau 15 phút,
hội trường xã đã ổn định và những thông tin
về pháp luật được gửi đến bà con.
Ngồi ở bàn tư vấn, trái với không khí
buổi sáng, người dân xã Sơn Tiến tuy có
nhiều vấn đề cần tư vấn nhưng lại khá bình
tĩnh, trầm lắng và đi thẳng vào những điều
còn băn khoăn, chưa rõ.
Sau một ngày làm việc căng thẳng nhưng
tôi nhận thấy không một cán bộ nào của
Trung tâm than thở mà trái lại trên gương
mặt mỗi người đều khá vui vẻ. Tổng hợp sau
một ngày, tại 4 xã có 115 vụ việc đã tư vấn
giúp bà con, hàng trăm người được phổ biến
pháp luật, truyền thông về trợ giúp pháp lý.
Một chuyến đi đã thành thông lệ như bao
chuyến đi khác của cán bộ Trung tâm với
mong muốn sau khi được trợ giúp pháp lý,
bà con sẽ hiểu rõ hơn các quy định của pháp
luật để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể
xảy ra.
Vui, buồn quá trình trợ giúp pháp lý
Trên chuyến xe về lại thành phố Hà
Tĩnh, anh Võ Quốc Hoàng kể lại: “Vừa rồi,
Đoàn đi trợ giúp pháp lý tại huyện Kỳ Anh.
Anh em vừa đặt xong bàn tư vấn là thấy một
nhóm người vây quanh. Chưa kịp chào hỏi
thì có một bác đã to tiếng luôn: Các cô, các
chú trả lời ngay lập tức cho tôi nếu không
chúng tôi sẽ lập thành đoàn và ra tỉnh, Trung
ương để kiện”. Tuy không hài lòng nhưng
trưởng đoàn ngay lập tức giải thích rõ vai
trò, trách nhiệm, quyền hạn của Trung tâm
cho bà con hiểu. Lại có một lần đi thị xã Kỳ

Anh, vừa mới sắp xếp xong mọi việc thì đã
có một nhóm người, trong đó có một người
tự xưng là người nắm rõ pháp luật đề nghị
đoàn phải trả lời dứt điểm những bức xúc
của người dân trong đền bù, giải phóng mặt
bằng... Việc người dân bức xúc đòi kiện cáo
là điều thường xảy ra.
Nhưng rồi vì công việc, niềm đam mê
và đặc biệt là vì để người dân thêm hiểu về
pháp luật mà họ lại tiếp tục lên đường. Chị
Oanh, chị Ngọc, Trâm tâm sự: Cuối năm
2014, Trung tâm đi xã Thượng Lộc, huyện
Can Lộc để trợ giúp pháp lý, vì tiết kiệm
kinh phí hơn nữa khi hỏi cán bộ xã thì được
biết đường nhỏ, lầy lội, khó đi nên anh em
quyết định đi xe máy. Lúc đi thì không vấn
đề gì nhưng do khá nhiều bà con cần tư vấn
nên khi đoàn ra về thì trời đã tối, mưa khá
to, con đường trở về lầy lội cộng thêm nhiều
anh em chạy xe không quen nên cứ đi được
một đoạn đường là ngã lăn ra đất. Lúc về đến
nhà nằm nghĩ lại ai cũng sợ vì trong đoàn
lúc đó có người đang mang bầu tháng thứ
4. Lại có lần đi xã Hương Minh và Hương
Quang, huyện Vũ Quang để tư vấn cho bà
con tuyên truyền về chính sách về di dời, tái
định cư nhường đất cho công trình thủy lợi
Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Lúc ra về, trời tối,
không quen đường núi nên có 2 xe bị trượt
ngã, một thành viên bị thương, chảy máu...
Chia tay Đoàn công tác của Trung tâm
trợ giúp pháp lý tỉnh khi trời đã về khuya,
những cơn mưa ngày càng nặng hạt, lòng tôi
ấm lên vì cảm phục những con người như
vậy, mặc dù công việc có những khó khăn,
vất vả nhưng họ đã vượt qua tất cả; ngày mai
và những ngày tiếp theo, các anh, các chị lại
tiếp tục lên đường, đi đến với mọi miền quê
để trợ giúp pháp lý cho những người cần đến
mình với sự nhiệt tình, tâm huyết để cuộc
sống ngày càng tốt đẹp hơn./.

Mừng Đảng Mừng Xuân
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Văn Hiệp

Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán

Đ

ược sự quan tâm, chỉ đạo quyết
liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự
vào cuộc đồng bộ của các Sở, ban, ngành,
đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp,
trong năm qua công tác đảm bảo trật tự an
toàn giao thông có chuyển biến tích cực,
tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT)
được đảm bảo, tai nạn giao thông đã được
kiềm chế, giảm thiểu sâu về số vụ và số
người chết.
Theo báo cáo của Ban An toàn giao
thông tỉnh tính từ ngày 15/12/2018 đến ngày
14/12/2019, toàn tỉnh xẩy ra 126 vụ tai nạn

giao thông (TNGT), làm chết 110 người,
bị thương 79 người. So với cùng kỳ năm
2018 giảm 11 vụ (-8%), giảm 13 người chết
(-10,6%), tăng 5 người bị thương (+6,8%).
Mặc dù tai nạn giao thông được kiềm chế
nhưng số người chết do TNGT vẫn còn ở
mức cao, TNGT đặc biệt nghiêm trọng còn
xảy ra và có xu hướng gia tăng (TNGT đặc
biệt nghiêm trọng xảy ra 3 vụ, làm chết 9
người); phương tiện gây ra chủ yếu là mô
tô va chạm với ô tô. TNGT diễn biến phức
tạp trên các tuyến đường như: Quốc lộ 1,
đường Nội thị liên xã. Nguyên nhân chủ yếu
do ý thức chấp hành quy tắc giao thông của

TRANG an toàn giao thôn

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự
ATGT trong dỊp Tết Nguyên đán Canh Tý
và lễ hội xuân 2020
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người tham gia giao thông còn hạn chế, một
số hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai
nạn giao thông như: xe mô tô, xe máy chở
quá số người, không đội mũ bảo hiểm; vi
phạm tốc độ; say rượu, bia khi điều khiển
phương tiện; chuyển làn đường, đi từ đường
phụ ra đường chính không quan sát...vv.
Tuy nhiên, thời gian tới khi dịp Tết
Canh Tý đang đến gần, có nguy cơ gia tăng
các hành vi như: xe dừng, đỗ, đón khách
không đúng nơi quy định, vượt ẩu, chở
quá số người quy định, sử dụng bia rượu
khi tham gia giao thông, lấn chiếm lòng lề
đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán;
học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi
trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; đi dàn
hàng ngang, đi ngược chiều, tụ tập nơi đông
người....Để giảm thiểu các hành vi vi phạm
về an toàn giao thông trong thời gian tới cần
tập trung thực hiện các giải pháp sau:
Trước mắt tập trung đợt cao điểm đảm
bảo trật tự ATGT dịp Tết Nguyên Đán Canh
Tý và Lễ hội xuân 2020, trong đó tập trung
công tác tuyên truyền, vận động người dân
chấp hành pháp luật ATGT, nhất là đối tượng
học sinh, sinh viên, người lao động, cán bộ
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và
người dân đi xa quê về quê ăn tết với nội
dung tuyên truyền hướng đến nâng cao nhận
thức của người dân trong việc chấp hành
“Đã uống rượu, bia không lái xe” khi tham
gia giao thông, cảnh báo những nguyên nhân
và hậu quả tai nạn giao thông liên quan đến
rượu, bia và các chất kích thích khác.
Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành
vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai
nạn giao thông như điều khiển phương tiện
sau khi uống rượu, bia; đi sai làn đường, phần
đường; vi phạm tốc độ, đi sai phần đường,
làn đường, không đội mũ bảo hiểm; phương
tiện hợp đồng đưa đón học sinh chở quá số

người quy định, nhồi nhét học sinh, phương
tiện không đảm bảo các điều kiện về an toàn
kỹ thuật; phương tiện chở quá tải, quá khổ;
phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy
nội địa quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử
dụng, không đăng ký, đăng kiểm…; tăng
cường áp dụng xử lý vi phạm bằng công
nghệ tiên tiến, hình thức phạt nguội thông
qua hệ thống giám sát..; tăng cường công tác
điều tra, khởi tố, xét xử các vụ án về tai nạn
giao thông.
Hi vọng việc thực hiện có hiệu quả,
đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần
bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế
tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong
dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân./.

CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 23)

Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn
quốc, ngày 02/10/2019, Sở Tư pháp cũng
đã ban hành văn bản đề nghị UBND các
huyện, thành phố, thị xã rà soát công chức
làm công tác hộ tịch chưa được bồi dưỡng,
cấp chứng chỉ, đồng thời đề nghị cử những
trường hợp này tham gia bồi dưỡng tại
Trường Trung cấp Luật Đồng Hới từ ngày
11/10/2019. Về cơ bản, đến nay, các công
chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh
đều đạt tiêu chuẩn theo quy định.
Thời gian tới, để góp phần tích cực
trong việc nâng cao trình độ chuyên môn,
năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả
làm việc của công chức làm công tác hộ
tịch, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tăng cường
thực hiện bồi dưỡng, tập huấn, bảo đảm
đội ngũ công chức ngành Tư pháp ngày
càng hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa,
góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ
chính trị của địa phương./.
H.V
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ử dụng rượu, bia là thói quen tiêu
dùng đã tồn tại lâu đời ở nhiều
nước cũng như ở Việt Nam. Tuy
nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng
lạm dụng rượu, bia cũng như những hệ
lụy xấu của nó đang trở thành vấn đề nóng
ở nước ta. Theo số liệu báo cáo của Bộ Y
tế, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ
nam giới uống rượu, bia cao, chúng ta hiện
đang xếp thứ hai trong các nước Đông Nam

Á và thứ 29 trên thế giới về mức độ sử
dụng rượu, bia. Đặc biệt xu hướng trẻ hóa
độ tuổi sử dụng rượu, bia là một vấn đề
nghiêm trọng.
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019, có
hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Luật
này quy định các biện pháp giảm mức tiêu
thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung
cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của
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Để Luật Phòng, chống
tác hại của rượu, bia đi vào cuộc sống
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rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động
phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản
lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại
của rượu, bia. Đây là một luật được nhiều
người cho là sẽ khó thực thi vì trực tiếp liên
quan đến thói quen, hành vi tiêu dùng của
người dân. Tuy nhiên, để Luật Phòng, chống
tác hại của rượu bia đi vào cuộc sống, theo
chúng tôi cần thực hiện tốt một số nội dung
như sau:
Một là, tăng cường công tác tuyên
truyền, phổ biến các quy định của Luật đến
với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác
tuyên truyền là khâu đầu tiên của quá trình
thi hành pháp luật, là cầu nối để chuyển tải
pháp luật đến với người dân, nếu thực hiện
công tác này có hiệu quả thì sẽ trực tiếp góp
phần đưa Luật vào cuộc sống.
Đối với tỉnh Hà Tĩnh, ngày 25/11/2019,
Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản
số 7905/UBND-VX1 về việc triển khai thực
hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu,
bia. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các sở,
ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND
cấp huyện tổ chức tuyên truyền Luật cho
cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động và Nhân dân. Đến nay một số cơ quan,
địa phương đã tổ chức phổ biến, quán triệt
Luật này. Trong thời gian tới cần tiếp tục
chú trọng công tác tuyên truyền Luật bằng
các hình thức thích hợp, đảm bảo đa dạng,
phong phú, hiệu quả, thiết thực để đông đảo
cán bộ, Nhân dân nắm bắt được các quy định
của Luật này để tuân thủ, chấp hành.
Hai là, các cơ quan trung ương cần tiếp
tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế để phù
hợp với các quy định của Luật Phòng, chống
tác hại của rượu bia, đồng thời ban hành
các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành Luật.

Luật Phòng chống tác hại của rượu,
bia sửa đổi một số Luật có liên quan như:
Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông
đường thủy nội địa (quy định về điều khiển
phương tiện giao thông mà trong máu hoặc
hơi thở có nồng độ cồn), Luật Thương mại
(quy định về quảng cáo, khuyến mại rượu
bia). Do đó cần kịp thời sửa đổi các Nghị định
hướng dẫn thi hành các Luật này nhằm đảm
bảo phù hợp với quy định của Luật Phòng,
chống tác hại của rượu, bia. Bên cạnh đó,
một số nội dung trong Luật Phòng, chống tác
hại của rượu, bia giao Chính phủ quy định
chi tiết như: địa điểm công cộng không được
uống rượu, bia; quản lý quảng cáo rượu, bia,
kinh doanh rượu, bia; xử phạt vi phạm hành
chính trong phòng chống tác hại của rượu,
bia. Trong việc hoàn thiện thể chế để phù
hợp với các quy định của Luật Phòng, chống
tác hại của rượu bia cần đặc biệt lưu ý đến
việc xây dựng chế tài xử lý nghiêm khắc đối
với hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi
vi phạm nồng độ cồn; bán, uống rượu, bia tại
các địa điểm cấm bán, cấm uống rượu, bia;
vi phạm về quảng cáo, khuyến mại, tài trợ
rượu bia. Đồng thời quy định rõ thẩm quyền
xử phạt và trách nhiệm của các cơ quan nhà
nước, tổ chức được trao quyền xử phạt.
Ba là, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử
lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác
hại của rượu, bia. Luật Phòng chống tác hại
của rượu, bia quy định cơ quan quản lý nhà
nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia
ở Trung ương là Chính phủ, ở địa phương
là Ủy ban nhân dân các cấp. Tại Văn bản
số 7905/UBND-VX1 ngày 25/11/2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở
Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban,
ngành, địa phương trong việc triển khai thực
hiện Luật. Do đó, Sở Y tế cần phát huy vai
(Xem tiếp trang 33)
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ằng năm, mỗi dịp tết đến, xuân
về, số lượng người dân có nhu
cầu hành hương, tham quan
các địa điểm, di tích có ý nghĩa về mặt tâm
linh trên địa bàn tỉnh có sự tăng mạnh như
Chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can
Lộc), đền Chế Thắng phu nhân (xã Kỳ Ninh,
huyện Kỳ Anh), Đền Truông Bát (xã Ngọc
Sơn, huyện Thạch Hà)…. Đặc biệt như thời
điểm hiện tại khi gần đến dịp tết nguyên
đán, nhiều chùa chiền tổ chức lễ hội thì việc
tăng cường hoạt động chuẩn bị cho công tác
tổ chức và quản lý càng cần phải triển khai

thực hiện một cách cẩn thận và đồng bộ.
Việc quản lý và tổ chức lễ hội đã được
quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP
ngày 28/9/2018 của Chính phủ quy định về
quản lý và tổ chức lễ hội và Quy chế “Thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc
tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền
thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” ban hành kèm theo
Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày
16/7/2012 của UBND tỉnh và Quyết định
số 23/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một
số nội dung tại Quyết định số 31/2012/QĐ-
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UBND. Theo đó:
Các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội có
trách nhiệm đăng ký hoặc thông báo tổ chức
lễ hội theo quy định, thực hiện theo nội dung
đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền chấp thuận. Thành lập và chịu trách
nhiệm về hoạt động của Ban tổ chức lễ hội
cũng như chịu trách nhiệm về công tác quản
lý và tổ chức lễ hội theo quy định.
Ban tổ chức lễ hội có trách nhiệm ban
hành, phổ biến nội quy thực hiện nếp sống
văn minh trong lễ hội theo quy định của
UBND tỉnh như: Khuyến khích tổ chức các
trò chơi dân gian, trò chơi mới và các hoạt
động văn hoá, thể thao có nội dung bổ ích,
lành mạnh, phù hợp với quy mô, tính chất,
đặc điểm của lễ hội; Tại các di tích lịch sử,
văn hóa phải có sơ đồ hướng dẫn về giao
thông, các điểm hành lễ, thờ tự, nơi đặt lễ,
dâng hương; có biển giới thiệu tóm tắt về lịch
sử, giá trị tinh thần, tôn giáo, tín ngưỡng. Có
quy định đối với khách đến tham quan, hành
lễ. Thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy
định. Cũng như cần tiếp tục tuyên truyền và
chủ động xây dựng, triển khai phương án
bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ
sinh môi trường theo quy định của pháp luật;
Yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa
tại khu vực lễ hội phải niêm yết công khai và
bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo và
ép giá; không bày bán hàng giả, hàng nhái,
hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn
gốc; không bày bán động vật quý hiếm, các
thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh
theo quy định của pháp luật; Không bán vé,
thu tiền tham dự lễ hội; hướng dẫn việc đặt
tiền lễ đúng nơi quy định; quản lý và sử dụng
nguồn thu từ hoạt động lễ hội hiệu quả, công
khai, minh bạch, đúng mục đích.
Đối với người dân khi tham gia lễ hội
cần chấp hành nghiêm các quy định của
pháp luật; nội quy thực hiện nếp sống văn

minh trong lễ hội; Ứng xử có văn hóa trong
hoạt động lễ hội; trang phục lịch sự, phù hợp
với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt
Nam; không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm
linh, gây ảnh hưởng xấu tới không khí trang
nghiêm của lễ hội. Đồng thời trong quá trình
thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định;
không chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự an
ninh; giữ gìn vệ sinh môi trường cũng như
không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động
mê tín, dị đoan, cờ bạc và các hành vi vi
phạm pháp luật khác; Không thực hiện việc
đổi tiền có chênh lệch giá trong khu vực di
tích, lễ hội. Cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động bên cạnh việc thực hiện
tốt các quy định chung cần phải chấp hành
nghiêm các quy định như: không đi lễ hội
trong giờ hành chính; không dùng xe công
và các phương tiện công tham gia lễ hội.
Mặc dù đã có quy định về việc tổ chức
và quản lý lễ hội, tuy nhiên, việc tổ chức
quản lý lễ hội còn nhiều bất cập, hạn chế
như: công tác chỉ đạo của chính quyền về lễ
hội một số nơi chưa chặt chẽ, vai trò quản
lý điều hành của ban chỉ đạo lễ hội còn hạn
chế, nên nhiều việc đặt ra trong lễ hội còn
bị buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra kiểm
soát nhất là những vấn đề trật tự an ninh,
mê tín dị đoan trong lễ hội; Việc tổ chức các
hoạt động dịch vụ phục vụ các lễ hội còn bất
cập, hàng quán trong lễ hội bán tràn lan, giá
cả tuỳ tiện buộc người đi lễ hội phải mua.
Ở một số lễ hội còn xảy ra hiện tượng bạo
lực, đánh nhau, trộm cắp, khiến dư luận bức
xúc, những hiện tượng mê tín, dị đoan, đồng
bóng, bói toán, xin quẻ…
Từ tình hình thực tế trên đây, để đưa
hoạt động lễ hội vào nề nếp và có thể tăng
cường hiệu quả quản lý công tác tổ chức lễ
hội trong thời gian tới, các cơ quan quản lý
nhà nước, cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội cần
tăng cường thực hiện một số giải pháp sau:

Mừng Đảng Mừng Xuân

Để luật phòng, chống...

(Tiếp theo trang 30)

trò của mình trong việc tham mưu UBND tỉnh
triển khai có hiệu quả Luật này trên địa bàn
tỉnh. Các cơ quan được giao thẩm quyền xử lý
vi phạm hành chính trong phòng, chống tác hại
của rượu, bia cần xử lý triệt để hành vi vi phạm
luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo
đúng quy định của pháp luật.
Bốn là, huy động cả hệ thống chính trị vào
việc phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đối với
mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy
trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng
chống tác hại của rượu, bia. Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường
giáo dục, tuyên truyền, vận động Nhân dân,
đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp
luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia;
đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu,
bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức;
tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, thực hiện
giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực phòng,
chống tác hại của rượu, bia theo quy định của
pháp luật.
Trước thực trạng sử dụng rượu, bia tràn lan
như hiện nay, để Luật Phòng, chống tác hại của
rượu, bia đi vào cuộc sống không phải là việc
đơn giản. Đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của
dân tộc, việc gặp nhau và chúc nhau chén rượu
là không thể thiếu. Tuy nhiên mỗi chúng ta cần
hết sức lưu ý việc sử dụng, sản xuất, kinh doanh
rượu, bia cần tuân thủ các quy định của Luật
Phòng chống tác hại của rượu, bia, đó chính là
cơ sở để góp phần hạn chế tác hại của rượu, bia
gây ra đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và
toàn xã hội./

nghiên cứu - trao đổi

Thứ nhất, chuẩn bị tốt cho công
tác tổ chức lễ hội như hoàn thiện
về cơ cơ cấu tổ chức, quy chế làm
việc của Ban tổ chức lễ hội cũng
như xây dựng và triển khai phương
án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn
xã hội, vệ sinh môi trường theo quy
định của pháp luật.
Thứ hai, tăng cường việc tuyên
tuyền cho người dân khi tham gia lễ
hội với nhiều hình thức khác nhau
như giới thiệu mục đích, ý nghĩa,
giá trị của lễ hội trên hệ thống loa
phát thanh, bảng, biển và các hình
thức tuyên truyền khác; thông báo
số điện thoại đường dây nóng để
tiếp nhận thông tin phản ánh của
người tham gia lễ hội phát thanh
tuyên truyền qua loa truyền thanh,
tăng cường tuyên truyền cho người
dân sinh sống xung quanh các địa
điểm tổ chức nhằm góp phần nâng
cao ý thức của người dân khi tham
gia lễ hội.
Thứ ba, tăng cường công tác
kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện,
xử lý và giải quyết dứt điểm những
sai phạm có thể phát sinh trong quá
trình tổ chức quản lý lễ hội, tránh
để xuất hiện những điểm nóng gây
mất an ninh trật tự.
Lễ hội là hoạt động văn hoá
truyền thống của dân tộc, do đó,
việc chuẩn bị tốt trong tổ chức quản
lý sẽ giúp cho cơ quan, đơn vị tổ
chức lễ hội, cũng như ban quản lý
chủ động hơn trong việc giải quyết
các tình huống phát sinh trong quá
trình diễn ra lễ hội, góp phần giúp
cho lễ hội được diễn ra thực sự văn
minh đúng với những ý nghĩa tốt
đẹp vốn có./.
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Niềm vui ngàyTết

N

gày Tết có lẽ là dịp duy nhất để
mọi thành viên trong gia đình
được hội tụ và cùng nhau tận
hưởng không khí tết cổ truyền đầm ấm bằng
tất cả tình yêu thương.
Với tôi được chọn một bản nhạc mình
yêu thích rồi vặn volume vừa phải, mở bừng
sáng căn phòng để ánh mặt trời có thể vươn
tới mọi ngóc ngách trong nhà, vừa lau, vừa
nép dọn những đồ vật chưa ngăn nắp trong
các căn phòng, nhìn những vệt bẩn trên tường,
trên sàn nhà, trên cửa gỗ, cửa kính được tẩy
bay và nhường chỗ cho sự sáng bóng, thơm
tho, sạch sẽ, đó là cảm giác khoan khoái dễ
chịu, hào hứng và hạnh phúc.
Ngày Tết tôi rất thích được nhìn mọi
người gói bánh chưng, thích giúp đỡ những
công việc phụ trợ như rửa lá dong, vo gạo
nếp, cắt thịt và thích nhìn ngọn lửa bùng
cháy khi được giao nhiệm vụ trông chừng
nồi bánh, nhưng bây giờ đời sống ngày càng
tân tiến, khái niệm “ăn tết” đã được thay
thế dần bởi cụm từ “nghỉ tết, chơi tết” nên
mọi người có nhiều sự lựa chọn phù hợp
cho mùa xuân của mình.
Mặc dù, tết nay ít nhiều cũng có sự khác
biệt với tết xưa, nhưng cảm nhận của riêng
tôi, dù đời sống có khá giả hơn, phú quý hơn
nhưng phong tục và những nét đẹp về tết cổ
truyền vẫn được gìn giữ. Ngày tết năm nào
tôi cũng chọn cho gia đình mình một chậu
mai, cành đào để cắm trên bàn thờ hoặc trang
trí trong nhà bởi màu đỏ theo quan niệm của
người xưa là may mắn, ấm cúng và hạnh
phúc. Đặc biệt, cây quất với lộc xanh mơn
mởn, hoa trắng lốm đốm, quả chín vàng, sum

Kim Oanh

suê biểu tượng cho sự sinh sôi, thịnh vượng
thì tôi luôn đặt tại vị trí trang trọng nhất
trong nhà. Vào thời khắc giao thừa và sáng
mùng Một Tết, tôi thường sắm sửa mâm cỗ
thịnh soạn dâng lên ông bà, tổ tiên với mong
muốn phù hộ cho con, cháu một năm mới
bình an, vạn sự như ý, tài lộc đầy nhà, con
cháu học tập giỏi giang; ngày đầu năm, xuất
hành, hái lộc, đến đền chùa, tôi thường mang
về một cành cây nhỏ để mang “lộc” về cho
cả nhà, mang về sự tươi tốt tượng trưng cho
năm mới sẽ tràn đầy sức sống và thêm tươi
vui; “Chúc tết” bằng những chén trà xuân
cùng những ước vọng tốt đẹp nhất, trao tặng
nhau những phần quà tết hết sức ý nghĩa,
gửi gắm những thông điệp mùa xuân với lời
thăm hỏi, cầu chúc cho sức khỏe, an khang
thịnh vượng; con cháu tập trung đông đủ để
chúc tết ông bà, cha mẹ và lì xì cho trẻ con
ngoan ngoãn, chóng lớn. Không khí se lạnh
của những ngày cuối năm, lòng tôi lại bâng
khuâng, tết đến năm nào cũng vậy, dù biết là
“tết” sẽ đơn giản hơn theo sự phát triển của
xã hội nhưng riêng tôi vẫn cái lo toan, bận
rộn, háo hức chờ đợi. tết đến vẫn như xưa,
tết vẫn là những kỷ niệm đẹp trong ký ức./.

Mừng Đảng Mừng Xuân

Tết Việt Nam

Những món ăn ngày tết luôn mang
đậm đà nét văn hóa và truyền thống dân
tộc.
Bánh chưng: Bánh chưng là món ăn có
lịch sử lâu đời trong văn hóa ẩm thực Việt
Nam. Dù chỉ sử dụng một vài nguyên liệu
đơn giản như gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn…
thế nhưng món ăn này lại mang đến hương

vị vô cùng đặc biệt. Với màu xanh ngắt của
lá, mùi thơm của gạo nếp, bánh chín mềm,
thơm luôn để lại ấn tượng cho người lần đầu
thưởng thức.
Bánh tét: Cùng với bánh chưng, bánh
tét là một trong những món ăn không thể
vắng mặt trong ngày đầu năm. Với người
miền Nam, bánh tét thường sử dụng hai loại
nhân khác biệt là nhân mặn (tương tự bánh

chưng), hoặc nhân ngọt (nhân chuối hoặc
nhân đậu xanh).
Mứt trái cây
Là một đất nước nhiệt đới với các loại
hoa quả vô cùng phong phú, mứt trái cây
hay trái cây sấy khô là một món ăn không
thể thiếu được trong ngày Tết của người Việt
Nam. Khi đến thăm một gia đình vào những
ngày Tết, bạn sẽ đều được mời thưởng thức,
nhâm nhi món ăn thú vị này.

Tôm chua
Tôm chua
là một đặc sản
nổi tiếng của
Huế và cũng
chính là món
ăn đặc trưng
trong ngày Tết
tại vùng đất
này. Tôm chua thường được ăn kèm với thịt
ba chỉ, rau sống, chuối xanh thái lát.
Măng hầm giò heo
Trong mâm cỗ ngày Tết miền Bắc không
thể thiếu được canh măng hầm giò heo. Món
ăn này là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự giòn,
bùi của măng và vị béo của chân giò khiến
cho món ăn ngon mà không ngán.
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Ẩm thực
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Thịt kho trứng
Thịt kho trứng cũng là món ăn truyền
thống của người Việt Nam. Món ăn này
thường dùng thịt ba chỉ, kho cùng trứng luộc
rồi ăn kèm với dưa chua và cơm trắng.

Canh khổ qua nhồi thịt
Nếu như trong mâm cỗ của người miền
Bắc không bao giờ thiếu canh măng hầm
giò heo thì với người miền Nam không thể
thiếu canh khổ qua nhồi thịt. Món ăn này có
Thịt đông
ý nghĩa xua tan mọi khó khăn, khổ cực của
Thịt đông là món ăn đặc trưng của người
năm cũ, mang lại 1 niềm vui và lạc quan,
may mắn cho năm mới. Đây là món ăn tốt miền Bắc. Món này được làm từ thịt ba chỉ,
kết hợp cùng thịt gà, móng giò… rồi tất cả
cho sức khỏe và mang hương vị rất riêng.
cho vào ninh nhừ. Thịt đông ăn kèm với dưa
hành sẽ mang đến những ngày Tết chuẩn vị.

Giò nạc, giò thủ
Với người Việt Nam, trong mâm cỗ ngày
Tết không thể thiếu được một đĩa giò hoặc
Dưa món, củ kiệu, dưa hành
chả. Giò thường được thái theo khoanh, bày
Với mỗi miền lại có một món dưa đặc
lên đĩa và trang trí kèm là một vài cánh hoa
cà rốt. Giò cũng có rất nhiều loại khác nhau trưng khác nhau, mang đến những hương vị
khác nhau. Với người miền Bắc, dưa hành là
như giò nạc, giò thủ.
món ăn không thể thiếu được trong dịp Tết.
Trong khi đó, người miền Trung luôn có dưa
món và người miền Nam là củ kiệu. Những
món ăn này có cách thực hiện khá đơn giản,
tuy nhiên đều phải thực hiện trước Tết từ
5-10 ngày để có thể sử dụng được.
Nguyễn Anh (ST)
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* Vấn đề sự kiện
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Chịu trách nhiệm xuất bản
LÊ VIẾT HỒNG
Giám đốc Sở Tư pháp

- Một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư
pháp Hà Tĩnh trong năm 2020.

LÊ VIẾT HỒNG

1

- 10 sự kiện nổi bật năm 2019 của ngành
Tư pháp.

Kim lành

3

- Giới thiệu một số chính sách do hđnd
tỉnh khóa xvii thông qua tại Kỳ họp thứ 12
(tháng 12/2019).

THIỀU CHIÊN

4

- Kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng
NGUYỄN THANH HẢI 7
bộ Sở Tư pháp.
- Phát động phòng trào thi đua năm 2020.

Trưởng Ban biên tập

NG.T. HOA PHƯỢNG

9

* HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

NGUYỄN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NỔI BẬT
TRONG QUÝ IV/2019.

BBT

10

Ban Biên tập

- Kết quả thực hiện công tác cải cách thể chế
năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

CẨM THẠCH

14

- Tăng cường công tác phối hợp, phổ biến
GDPL trên địa bàn huyện Can Lộc.

NG.T.THU HIỀN

16

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phục
vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị,...

TRẦN CAO CƯỜNG

18

- Bám cơ sở, giữ vững an ninh trật tự vùng
trọng điểm công nghiệp.

TIẾN PHÚC

21

- Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho công
chức làm công tác hộ tịch...

HẢI VÂN

23

LƯU THÀNH

24

VĂN HIỆP

27

- Để luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
đi vào cuộc sống.

THIỀU CHIÊN

29

- Tăng cường công tác quản lý đối với việc tổ
chức lễ hội nhân dịp đầu xuân.

VIỆT PHƯƠNG

31

KIM OANH
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NGUYỄN ANH (ST)
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NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG
NGUYỄN QUỐC TUẤN
TRẦN THỊ THUÝ VINH
TRẦN THỊ HẢI VÂN
TRẦN THỊ KIỀU OANH
NGUYỄN THÀNH TRUNG
Trình bày
NGUYỄN THỊ KIM OANH
THIỀU THỊ CHIÊN

- Một ngày cùng đoàn trợ giúp pháp lý
* TRANG AN TOÀN GIAO THÔNG

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: Tập thể cán bộ công chức, viên chức Sở Tư pháp
Ảnh: PV

______________________________
In 450 cuốn, khổ 19x26,5cm tại Công
ty cổ phần in Hà Tĩnh. Giấy phép
xuất bản số 100/GP-STTTT do Sở
Thông tin - Truyền Thông cấp ngày
7/11/2018.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự
ATGT trong dip Tết Nguyên đán Canh Tý...
* NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

* TRANG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ
- Niềm vui ngày Tết.
- Ẩm thực Tết Việt Nam.

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 HÀ TĨNH
ĐC: Số 92, đường Phan Đình Phùng, phường Tân Giang, TP. Hà Tĩnh
ĐT: 02393. 881 421 * Email: phongcongchungso1hatinh@gmail.com

Chúc Mừng Năm Mới
Xuân
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ĐT: 02393. 836 783 * Email: congchungstp@gmail.com
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