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N  
ăm 2021
BƯỚC CHUYỂN MÌNH VƯỢT BẬC

CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HƯNG YÊN

Năm 2021 diễn ra nhiều 
sự kiện trọng đại của 
đất nước, là năm diễn 
ra Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ 
chức bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026. Đây là năm đầu thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm 2021-2030 và các kế 
hoạch 05 năm 2021-2025; cũng 
là năm, tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp, tác 
động hết sức tiêu cực và kéo dài. 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, 
linh hoạt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, Bộ Tư pháp, sự đồng tình, ủng hộ, chia 
sẻ, tham gia tích cực của các sở, ban, ngành 
và cấp ủy, chính quyền địa phương, sự sát 
sao trong chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh 
đạo Sở, tiếp nối những kết quả đạt được, năm 
2021, ngành Tư pháp Hưng Yên đã đoàn kết, 
trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, chung 
tay cùng hệ thống chính trị trong giải quyết 
các vấn đề phát sinh do dịch bệnh Covid-19, 
đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế- 
xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng 

chống tham nhũng, cải cách tư pháp, được Bộ 
Tư pháp ghi nhận, đánh giá đạt loại xuất sắc 
trong toàn quốc.

Năm 2021, công tác chỉ đạo, điều hành 
của ngành Tư pháp Hưng Yên tiếp tục bám sát 
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh gắn 
với sự chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính 
quyền địa phương. Các chương trình, kế hoạch, 
văn bản chỉ đạo công tác được Sở, ngành Tư 
pháp chủ động xây dựng, ban hành sớm để cụ 
thể hóa các nhiệm vụ được giao. Công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo điều hành của Sở, ngành Tư pháp 
có nhiều đổi mới, tăng cường các cuộc họp, chỉ 
đạo trực tuyến; đồng thời, cũng linh hoạt, đẩy 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Toản,
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao 
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nhanh tiến độ công việc, đáp ứng công tác chỉ 
đạo, điều hành của Chính phủ trong nhiệm 
kỳ mới; tăng cường thực hiện cải cách hành 
chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người 
dân, doanh nghiệp; kịp thời hướng dẫn chuyên 
môn đối với các cơ quan tư pháp, thi hành án 
dân sự trong tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của 
người dân, doanh nghiệp được an toàn, thông 
suốt, hiệu quả trong bối cảnh thực hiện giãn 
cách của cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, 
bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh bảo 
đảm tiết kiệm, chống lãnh phí và tạo thuận lợi 
cho các cơ quan, tổ chức, Sở Tư pháp đã chỉ 
đạo rà soát, lồng ghép, điều chỉnh các chương 
trình, kế hoạch công tác, cắt giảm tối đa các 
hội nghị, hội thảo, tọa đàm, kiểm tra, khảo sát 
trực tiếp để phù hợp với tình hình dịch bệnh 
và yêu cầu thực tiễn từng địa phương.

Để việc triển khai thực hiện công tác tư 
pháp đảm bảo toàn diện và thống nhất trên 
địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm Sở Tư pháp đã 
trình UBND tỉnh ban hành Chương trình trọng 
tâm công tác tư pháp năm 2021; trực tiếp ban 
hành nhiều chương trình, kế hoạch công tác 
tư pháp, cải cách hành chính và các chương 
trình, đề án, kế hoạch chuyên đề khác theo 
từng lĩnh vực cụ thể. Sở Tư pháp đã tham mưu 
UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật tỉnh, Hội đồng phối hợp liên 
ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố 
tụng tỉnh ban hành hàng trăm chương trình, 
đề án, kế hoạch chuyên đề, công văn hướng 
dẫn nghiệp vụ đối với các lĩnh vực công tác 
thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý như: phổ 
biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành 
pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính, 
rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật, hành chính, bổ trợ tư pháp… đồng thời chủ 
trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng 
dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng 
kết việc thực hiện các chương trình, kế hoạch 

đó trên địa bàn tỉnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và đoàn kết, 
thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành, năm 2021,  Sở Tư pháp Hưng Yên đã 
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do Bộ Tư 
pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao một 
cách kịp thời, toàn diện và có hiệu quả với một 
số kết quả nổi bật:

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật (VBQPPL)

Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-UBND 
ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề 
án nâng cao chất lượng công tác xây dựng ban 
hành VBQPPL tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-
2025 và những năm tiếp theo, Sở Tư pháp đã 
tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản 
liên quan đến cải cách thể chế, như: Kế hoạch 
số 155/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND 
tỉnh về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 
hóa và xử lý VBQPPL trên địa bàn tỉnh; Quyết 
định số 1045/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 ban 
hành Danh mục Quyết định của UBND tỉnh 
quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa 
14 thông qua tại kỳ họp thứ 10; Quyết định số 
58/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 ban hành Kế 
hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 
29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết thực 
hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 
của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt 
Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 
2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định 
số 57/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 84/
QĐ-TTg ngày 22/9/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thực hiện Kết luận số 73-KL/TW 
ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW về hợp tác với 
nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách 
hành chính, cải cách tư pháp trên địa bàn 
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tỉnh.... Tham gia góp ý đối với 137 dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật của Trung ương và 
địa phương; thẩm định đúng tiến độ, có chất 
lượng đối với 104 dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật (12 dự thảo Nghị quyết và 92 dự thảo 
Quyết định). Phối hợp với các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND tỉnh tham mưu HĐND, UBND 
tỉnh ban hành 78 VBQPPL (08 Nghị quyết, 70 
Quyết định). 10 huyện, thị xã, thành phố ban 
hành 17 VBQPPL (trong đó: 06 Nghị quyết 
của HĐND, 11 Quyết định của UBND); 161 xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không ban 
hành VBQPPL nào. Việc xây dựng, ban hành 
VBQPPL của HĐND và UBND tỉnh về cơ bản 
đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật 
về trình tự, thủ tục ban hành VBQPP, phù hợp 
với tình hình thực tiễn của địa phương.

Công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm 
quyền VBQPPL được thực hiện thường xuyên, 
có nề nếp. Năm 2021, Sở Tư pháp đã tiến hành 
tự kiểm tra và lập phiếu kiểm tra đối với 70 
VBQPPL do UBND tỉnh ban hành, qua kiểm 
tra phát hiện 12 VBQPPL chưa đảm bảo về thể 
thức, kỹ thuật trình bày. Đối với công tác kiểm 
tra theo thẩm quyền, Sở Tư pháp đã nhận được 
101 văn bản gửi đến trong đó có 24 VBQPPL do 
HĐND, UBND cấp huyện ban hành, qua kiểm 
tra phát hiện 07 văn bản được ban hành sai về 
thẩm quyền và một số văn bản có sai sót về thể 
thức, kỹ thuật trình bày; tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Quyết định công bố danh mục 68 văn 
bản hết hiệu lực toàn bộ, 05 văn bản hết hiệu 
lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của HĐND, UBND tỉnh năm 2020; cập nhật 78 
VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, đảm bảo cập 
nhật đạt 100% văn bản đã ban hành.

2. Công tác quản lý nhà nước về phổ 
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải 
ở cơ sở

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến 
phức tạp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL) đã kịp thời có điều chỉnh để nhanh 
chóng thích ứng với tình hình mới. Hội đồng 
phối hợp PBGDPL các cấp có bước kiện toàn 
quan trọng theo Quyết định số 21/2021/QĐ-
TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và 
nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp 
PBGDPL.

Bên cạnh các hình thức PBGDPL truyền 
thống, các mô hình mới, hiệu quả, nhất là việc 
ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được 
chú trọng, hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh như tổ chức tọa đàm, xây dựng các 
chuyên mục/chương trình truyền hình - phát 
thanh, nhất là phổ biến các quy định của pháp 
luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; về xử 
lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 
phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường 
phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc 
thù; tổ chức tuyên truyền trên các nền tảng 
mạng xã hội; tổ chức các cuộc thi viết, cuộc 
thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến… Năm 2021, 
toàn Ngành Tư pháp đã kịp thời phổ biến các 
văn bản, quy định trên tất cả các lĩnh vực của 
đời sống kinh tế- xã hội, phù hợp với tình hình 
thực tế tại địa phương. Điểm nhấn là đợt cao 
điểm tuyên truyền pháp luật về bầu cử, góp 
phần vào thành công của bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026; các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Pháp luật Việt Nam được tổ chức đa dạng, linh 
hoạt. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh, Hội 
đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành, trực 
tiếp ban hành 69 văn bản để hướng dẫn, quản 
lý, chỉ đạo về công tác PBGDPL. Bên cạnh đó, 
để tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
Đảng viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, 
vai trò của công tác PBGDPL, công tác hòa giải 
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ở cơ sở, năm 2021 Sở Tư pháp đã tham mưu 
UBND trình Tỉnh ủy tỉnh xem xét, ban hành 
Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; trình 
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định một số mức chi thực 
hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên. Biên soạn và phát hành bộ Đề 
cương giới thiệu các Luật được Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 
kỳ họp thứ 10 thông qua; cập nhật, đăng tải các 
tin, bài có nội dung truyên truyền pháp luật 
trên Trang thông tin điện tử của Sở; biên soạn 
và phát hành 717.700 tờ gấp pháp luật, 04 số 
Bản tin Tư pháp Hưng Yên- Phổ biến, giáo dục 
pháp luật (trong đó có 01 số chuyên đề tuyên 
truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân); đăng tải hàng trăm 
tin, bài trên trên Trang thông tin điện tử của 
Sở, trang fanpage Phổ biến, giáo dục pháp 
luật tỉnh Hưng Yên, phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ 
chức thi trực tuyến “Lá phiếu trách nhiệm” thi 
“Tìm hiểu Luật trẻ em”.

Nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm 21021 cũng đạt được 
nhiều kết quả tích cực. Sở Tư pháp đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 173/
KH-UBND ngày 16/11/2021 triển khai thực hiện 
Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Công tác hòa giải 
ở cơ sở tiếp tục góp phần quan trọng trong 
giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, xây dựng 
sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư; giúp ổn 
định an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã 
hội ngay từ cơ sở, xây dựng sự đoàn kết trong 
nội bộ nhân dân. Năm 2021, các tổ hòa giải 
trên địa bàn tỉnh đã hòa giải thành 753/887 vụ, 
việc hòa giải đạt tỷ lệ hòa giải thành 85%.

 3. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng 
thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký 
biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước

Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, 
quốc tịch, chứng thực tiếp tục được tăng 
cường. Sở Tư pháp đã tích cực, chủ động 
hướng dẫn thực hiện thống nhất, với tinh 
thần hỗ trợ, linh hoạt tối đa về công tác khai 
sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, chứng thực cho 
người dân, đặc biệt tại các địa phương thực 
hiện giãn cách xã hội. Năm 2021, 10 huyện, 
thị xã, thành phố đã thụ lý và giải quyết 15 
hồ sơ đăng ký kết hôn; 30 hồ sơ đăng ký khai 
sinh; 04 hồ sơ đăng ký khai tử. 161 xã, phường, 
thị trấn đã thụ lý và cấp Giấy khai sinh cho 
15.467 trường hợp, đăng ký lại giấy khai sinh 
34.815 trường hợp; đăng ký khai tử cho 6.384 
trường hợp, đăng ký lại việc khai tử 116 trường 
hợp; cấp 4.532 Giấy chứng nhận kết hôn, đăng 
ký lại việc kết hôn cho 359 trường hợp.

 Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP 
ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Sở Tư pháp đã 
ban hành nhiều văn bản về hướng dẫn nghiệp 
vụ, kiểm tra công tác chứng thực, hướng dẫn 
chứng thực hợp đồng, giao dịch, phê duyệt 
danh sách Cộng tác viên dịch thuật của Phòng 
Tư pháp huyện Mỹ Hào. Kết quả năm 2021, 10 
Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố đã 
chứng thực 17.150 bản sao; 87 chữ ký trong 
giấy tờ, văn bản và 192 chữ ký người dịch. 161 
xã, phường, thị trấn đã chứng thực 788.241 
bản sao; 29.342 chữ ký trong giấy tờ, văn bản 
và 4.550 hợp đồng giao dịch. Bên cạnh đó, Sở 
Tư pháp đã thực hiện tư vấn thường xuyên về 
trình tự, thủ tục cho người dân có nhu cầu xin 
nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, nội dung 
chủ yếu liên quan đến thủ tục giải quyết việc 
nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thông qua 
thủ tục giới thiệu trẻ; giải quyết việc nuôi con 
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nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp 
nhận con riêng, cháu ruột làm con nuôi… Năm 
2021, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh giải 
quyết 01 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố 
nước ngoài, đối tượng cha dượng nhận con 
riêng của vợ làm con nuôi, báo cáo Bộ Tư pháp 
theo quy định. 10 huyện, thị xã, thành phố đã 
thụ lý và giải quyết việc nuôi con nuôi đối với 
09 trường hợp nuôi con nuôi trong nước. Công 
tác lý lịch tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp 
tiếp tục được triển khai trực tuyến mức độ 3, 
4 trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử và 
dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hưng Yên, đồng 
thời tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng 
phần mềm liên thông trong việc xác minh, tra 
cứu thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp, 
Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi 
hành án dân sự tỉnh. Năm 2021, Sở Tư pháp đã 
cấp 4.551 Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu 
của đương sự, trong đó, Phiếu lý lịch tư pháp 
số 1 là 3.088 Phiếu, Phiếu lý lịch tư pháp số 2 
là 1.463 Phiếu; cấp cho công dân Việt Nam là 
4.070 Phiếu, người nước ngoài là 481 Phiếu. 
Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại 7.209 thông tin 
lý lịch tư pháp; tiến hành phân loại, sắp xếp và 
lập 6.103 thông tin Lý lịch tư pháp vào dữ liệu 
lý lịch tư pháp, phê duyệt 6.103 Lý lịch tư pháp, 
chuyển Sở Tư pháp tỉnh ngoài 1.759 thông tin. 
Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đảm bảo 
thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định.

4. Công tác Quản lý nhà nước về bổ trợ 
tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp

Các quy trình, thủ tục hành chính đối 
với hoạt động cấp phép trong lĩnh vực bổ trợ tư 
pháp tiếp tục được rà soát, chuẩn hoá, tạo điều 
kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức hành nghề 
bổ trợ tư pháp để thích ứng với dịch bệnh. Năm 
2021, Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt 
động cho 04 Chi nhánh của tổ chức hành nghề 
luật sư trên địa bàn tỉnh; đề nghị Bộ Tư pháp 

cấp chứng chỉ luật sư cho 02 người; thực hiện 
được 01 cuộc kiểm tra theo kế hoạch đối với 01 
tổ chức hành nghề luật sư. Các tổ chức hành 
nghề luật sư trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 
36 vụ việc, trong đó, tham gia tố tụng 17 vụ 
việc, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 
đối với 13 vụ việc, trợ giúp pháp lý 06 vụ việc 
doanh thu đạt 100.000.000 đồng. Các tổ chức 
hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh năm 
2021 đã công chứng 40.177 việc; chứng thực 
43.264 bản sao; chứng thực 951 chữ ký trong 
giấy tờ, văn bản; thu phí 14.534.000.000 đồng; 
tổ chức giám định đã thực hiện được 9826 vụ 
việc, trong đó, giám định kỹ thuật hình sự 563 
vụ việc; giám định pháp y 419 vụ việc; thực 
hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực đấu giá, như chuyển đổi loại hình tổ 
chức đấu giá, cấp giấy đăng ký hoạt động, cấp 
thẻ đấu giá viên... đảm bảo trình tự, thủ tục 
và thời gian theo quy định. Các tổ chức đấu 
giá trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đấu giá thành 
40 hợp đồng, làm lợi cho tổ chức, cá nhân 
290.689.896.000 đồng.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp trợ giúp 
pháp lý trong hoạt động tố tụng có nhiều 
chuyển biến tích cực, công tác truyền thông 
trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý tiếp tục được 
chú trọng. Năm 2021, Trung tâm trợ giúp pháp 
lý nhà nước đã thực hiện 517 vụ việc (kỳ trước 
chuyển qua 136 vụ việc, thụ lý trong kỳ 381 vụ 
việc, trong đó: tham gia tố tụng 473 vụ việc, 
tư vấn 36 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 08 
vụ việc. Tổng số vụ việc đã hoàn thành là 362 
vụ việc, trong đó: tư vấn 36 vụ việc, tham gia 
tố tụng 324 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 02 
vụ việc. Số vụ việc hoàn thành so với cùng kỳ 
năm 2020 là: nhiều hơn 88 vụ việc tham gia 
tố tụng tăng 37%; ít hơn 248 vụ việc tư vấn (do 
ảnh hưởng của dịch covid-19 lên không triển 
khai thực hiện rộng dãi truyền thông về trợ 
giúp pháp lý); tổ chức 19 cuộc truyền thông về 
trợ giúp pháp lý tại các xã trên địa bàn tỉnh thu 
về 79 đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý.
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5. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành 
chính, theo dõi thi hành pháp luật

Công tác chuẩn bị tổ chức triển khai thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xử lý vi phạm hành chính được ngành Tư 
pháp xác định là trọng tâm công tác năm 2021. 
Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 
của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 
thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 1044/QĐ-UBND 
ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch về việc kiểm tra công tác thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Công tác tập huấn, 
bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu; rà soát, kiểm 
tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính và việc chấp hành các 
quyết định xử phạt được Sở Tư pháp và các sở, 
ngành, địa phương chú trọng thực hiện. Bên 
cạnh đó, ngành Tư pháp, nhất là các cơ quan 
tư pháp địa phương, đã tích cực tham gia ý 
kiến pháp lý đối với nhiều quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính trước khi cơ quan, người 
có thẩm quyền quyết định. 

Công tác tổ chức thi hành pháp luật, 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật được 
gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng pháp 
luật, đạt được nhiều kết quả tích cực. Sở Tư 
pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 
về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 
1387/UBND-NC ngày 30/6/2021 về việc tiếp tục 
thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ 
số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số  B1) năm 
2021; Quyết định số 78/2021/QĐ-UBND ngày 

02/11/2021 về Quy chế phối hợp trong công tác 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên... Phối hợp với Phòng Tư 
pháp huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, 
khảo sát theo Kế hoạch điều tra, khảo sát với 
hơn 5.000 phiếu điều tra, khảo sát về lĩnh vực 
quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh; 
tổ chức thực hiện kiểm tra công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật tại 04 địa phương 
(thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, huyện 
Kim Động và huyện Văn Lâm). Bên cạnh đó, 
Sở Tư pháp và các sở, ngành, địa phương còn 
tiếp tục chú trọng thực hiện các giải pháp để 
cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số 
Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) theo 
đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 
01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP.

6. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham 
nhũng và xây dựng Ngành

Năm 2021, công tác thanh tra, kiểm tra 
được tiến hành thường xuyên, phù hợp với 
diễn biến dịch bệnh qua đó đã kịp thời chấn 
chỉnh, răn đe và phòng ngừa vi phạm. Sở 
Tư pháp đã thực hiện 04 cuộc thanh tra (đạt 
100% theo kế hoạch); triển khai và thực hiện 
nghiêm các yêu cầu của Trung ương, của tỉnh 
trong việc triển khai, duy trì thực hiện việc 
tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp 
dân của Sở, nhất là việc tổ chức tiếp công dân 
vào dịp trước và trong đợt bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 
kỳ 2021-2026. Năm 2021, Sở Tư pháp đã tiếp 06 
lượt công dân, các nội dung tiếp công dân đều 
không thuộc thẩm quyền của Sở, đã hướng 
dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận 
và xử lý 03 đơn khiếu nại; 02 đơn tố cáo; 07 đơn 
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kiến nghị, phản ánh; thực hiện 01 cuộc thanh 
tra về công tác phòng, chống tham nhũng lồng 
ghép trong cuộc thanh tra hành chính đối với 
Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước.

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-
CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 24/2014/
NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy 
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 
của Bộ Tư pháp về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp 
đã xây dựng Đề án tổ chức lại Sở Tư pháp; 
phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND 
ngày 06/8/2021 quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư 
pháp Hưng Yên; tham mưu UBND tỉnh banh 
hành Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 
10/8/2021 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư 
pháp; Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 
10/8/2021 quy định vị trí, chức năng, quyền 
hạn, nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 
Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp. 
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tiếp tục chú trọng đổi 
mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 
phát triển nguồn nhân lực Ngành Tư pháp; 
xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng, tập huấn để nâng cao chất lượng đội 
ngũ công chức tư pháp, gắn quy hoạch với đào 
tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sử dụng công 

chức; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ 
sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh một số kết quả nổi bật nêu trên, công 
tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách 
hành chính, thi đua khen thưởng cũng được 
Sở Tư pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết 
thực, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Ngoài 
ra, ngành đã tích cực, chủ động hưởng ứng, 
tham gia các phong trào thi đua, hoạt động, sự 
kiện của địa phương và đạt nhiều kết quả thiết 
thực, góp phần ổn định trật tự, tạo môi trường 
pháp lý lành mạnh cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh.

Trong năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều 
khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covit nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối 
hợp có hiệu quả của các ngành liên quan và 
đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi 
của tập thể lãnh đạo, các công chức, viên chức 
trong Ngành, Ngành Tư pháp Hưng Yên đã có 
bước phát triển vững chắc, các mặt công tác 
tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đều đạt kết quả cao, 
góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, phát triển kinh tế- văn hóa-xã hội 
trên địa bàn tỉnh nhà. Với những kết quả xuất 
sắc đó, trong năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Hưng 
Yên được tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng Nhất, cờ thi đua của Chính phủ, nhiều 
tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen của 
UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. Bước sang năm mới 
2022, toàn ngành Tư pháp Hưng Yên sẽ quyết 
tâm, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục hoàn thành 
xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục vươn 
lên, giữ vững là một trong những đơn vị xuất 
sắc trong toàn quốc./.

Đào Cẩm Nhung
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Sở Tư pháp 

triển khai công tác Tư pháp năm 2022 và 
ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Ngày 14/1, tại trụ sở 
UBND tỉnh, Sở Tư pháp 
tổ chức hội nghị triển 
khai công tác Tư pháp 

năm 2022 và đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Nhất. 
Dự hội nghị có đồng chí Đặng 
Hoàng Oanh, thứ trưởng Bộ 
Tư pháp; đồng chí Trần Quốc 
Toản, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 
đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; 
đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối thi 
đua nội chính tỉnh; lãnh đạo Phòng Tư pháp 
các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể 
công chức, viên chức, người lao động thuộc 
Sở Tư pháp. 

Năm 2021, hưởng ứng phong trào thi 
đua “Ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, 
hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị được giao” do Bộ Tư 
pháp phát động, căn cứ nội dung công tác 
trọng tâm của Ngành, trong năm 2021, Ngành 
Tư pháp Hưng Yên đã triển khai thực hiện 
nhiệm vụ một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu 

quả, thiết thực,có bước chuyển vượt bậc được 
UBND tỉnh, Bộ Tư pháp đánh giá cao, xếp 
hạng 09/63 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. Hoạt động của ngành 
Tư pháp và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 
có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị 
của ngành, địa phương, triển khai toàn diện, 
có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được 
giao. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, 
rà soát văn bản văn bản quy phạm pháp luật 
đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước 
của địa phương. Công tác hộ tịch, chứng thực, 
lý lịch tư pháp được thực hiện theo đúng quy 
định của pháp luật; Sở Tư pháp đã ban hành 
nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp 

Đ/c Trần Quốc Toản, Phó Bí thường trực thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị
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khó khăn, vướng mắc của cơ 

quan đăng ký hộ tịch các cấp 

góp phần đưa công tác hộ tịch đi 

vào nền nếp. Công tác quản lý, 

xử lý vi phạm hành chính, theo 

dõi thi hành pháp luật được thực 

hiện nghiêm túc góp phần quan 

trọng trong việc phòng ngừa, 

ngăn chặn các hành vi vi phạm 

pháp luật hành chính, giữ gìn an 

ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội địa phương, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của công dân, 

tổ chức. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật được các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, địa phương quan tâm, tổ chức triển khai 

thực hiện theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh, 

kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo 

dục pháp luật  tỉnh và hướng dẫn của cơ quan 

thường trực. Tổ chức bộ máy của Ngành Tư 

pháp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, 

góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

về công tác tư pháp, thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững 

an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội tại 

địa phương. 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao 

đổi, thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến góp phần 

triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản 

lý, xử lý vi phạm hành chính; công tác hộ tịch, 

nuôi con nuôi; đẩy mạnh cải cách hành chính, 

ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp đồng 

bộ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với 

trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và hoà giải 

ở cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư 

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh Trần Quốc Toản và thứ trưởng Bộ 

Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và biểu 

dương những thành tích mà Sở Tư pháp tỉnh 

Hưng Yên đã đạt được, là một trong những 

đơn vị tiêu biểu nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn 

đầu cả nước, Sở Tư pháp Hưng Yên thực sự 

là cơ quan “gác cổng” tin cậy cho UBND tỉnh 

trong việc ban hành cơ chế, chính sách, vừa 

đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, 

thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, 

vừa đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước trên 

mọi lĩnh vực, vừa thúc đẩy phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương. Với những kết quả 

xuất sắc đó, năm 2021, Sở Tư pháp Hưng Yên 

được tặng thưởng Huân chương Lao động 

hạng Nhất, cờ thi đua của Chính phủ, nhiều 

tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ 

Tư pháp, UBND tỉnh.

Đào Cẩm Nhung

Thứ trưởng Bộ tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Hội nghị
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Chính sách mới 
CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 1/2022

1. Bảo đảm công khai, minh bạch giá 
trang thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường

Nghị định  số 98/2021/NĐ-CP  ban hành 
ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang 
thiết bị y tế có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Theo đó, quản lý giá trang thiết bị y tế 
theo cơ chế thị trường, tôn trọng quyền tự 
định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá 
nhân kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy 
định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh 
bạch giá trang thiết bị y tế khi lưu hành trên 
thị trường. Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ trang 
thiết bị y tế bằng đồng Việt Nam tại nơi giao 
dịch hoặc nơi bán trang thiết bị y tế của cơ sở 
kinh doanh trang thiết bị y tế; thông báo công 
khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình 
thức khác.

Công khai giá trúng thầu trang thiết bị y 
tế của các cơ sở y tế công lập; không được mua 
bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai 
và không được mua bán cao hơn giá kê khai 
trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời 
điểm mua bán.

2. Trích dẫn không đúng nguồn thông 
tin thống kê sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, Nghị 
định  số 100/2021/NĐ-CP ban hành ngày 
15/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số  95/2016/NĐ-CP  ngày 01/7/2016 
của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Theo đó, Nghị định bổ sung Khoản 1a 
vào sau Khoản 1 Điều 13: Phạt tiền từ 500.000 
- 1.000.000 đồng đối với hành vi trích dẫn 
không đúng nguồn thông tin thống kê khi phổ 
biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin 
đại chúng hoặc các ấn phẩm.

3. Tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành 
chính về hóa đơn

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, Nghị 
định  số 102/2021/NĐ-CP  ban hành ngày 
16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải 
quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; 
quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc 
Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số  125/2020/NĐ-
CP  ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. 
Cụ thể, sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 8 thời hiệu 
xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 2 
năm (quy định cũ là 1 năm).

4. Quản lý người sử dụng trái phép chất 
ma túy

Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ban hành 
ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
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Luật Phòng, chống ma túy có hiệu lực từ ngày 
01/01/2022, trong đó quy định quản lý người sử 
dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, thời hạn quản lý người sử dụng 
trái phép chất ma túy là 1 năm, kể từ ngày Chủ 
tịch UBND cấp xã ra quyết định quản lý. Trong 
thời hạn quản lý, nếu người đang có quyết 
định quản lý bị phát hiện tiếp tục sử dụng trái 
phép chất ma túy mà không thuộc các trường 
hợp quy định tại Khoản 5 Điều 23 của Luật 
Phòng, chống ma túy thì Chủ tịch UBND cấp 
xã có thẩm quyền ra quyết định quản lý mới, 
trong đó xác định lại thời hạn quản lý là 1 năm, 
kể từ ngày ra quyết định quản lý mới.

5. Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội và trợ cấp hằng tháng

Theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ban 
hành ngày 7/12/2021 của Chính phủ điều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
và trợ cấp hằng tháng, từ ngày 1/1/2022 điều 
chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của 
tháng 12/2021. Nghị định  có  hiệu lực từ ngày 
20/1/2022. 

6. Điều kiện cơ sở y tế thực hiện xác 
định tình trạng nghiện ma túy

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, Nghị 
định  số 109/2021/NĐ-CP  ban hành ngày 
08/12/2021 của Chính phủ quy định cơ sở y tế 
thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy 
phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh với 
phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên khoa nội hoặc chuyên 
khoa tâm thần hoặc điều trị hỗ trợ cai nghiện 
ma túy hoặc điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế; cơ sở giám 
định pháp y tâm thần.

- Bác sĩ xác định tình trạng nghiện 

ma túy phải có chứng chỉ hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần hoặc 
đa khoa hoặc chuyên khoa nội hoặc chuyên 
khoa y học cổ truyền. Trường hợp bác sỹ có 
chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa hoặc chuyên khoa nội hoặc chuyên 
khoa y học cổ truyền thì phải có chứng nhận 
đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình 
trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng 
đào tạo cấp.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm 
để thực hiện được quy trình chuyên môn xác 
định tình trạng nghiện ma túy, phù hợp với 
hình thức tổ chức, phạm vi hoạt động chuyên 
môn của chuyên khoa.

7. Doanh nghiệp đưa lao động đi làm 
việc ở nước ngoài phải ký quỹ 2 tỷ đồng

Theo Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ban 
hành ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ ngày 
01/01/2022 thì doanh nghiệp Việt Nam hoạt 
động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (doanh 
nghiệp dịch vụ) phải thực hiện ký quỹ 2 tỷ 
đồng tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp dịch vụ giao 
nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động 
dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải ký quỹ 
thêm 500 triệu đồng đối với mỗi chi nhánh 
được giao nhiệm vụ. 

8. Hỗ trợ tìm việc làm cho người được 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ban hành 
ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế 
độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 
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dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực từ ngày 
01/01/2022. Theo đó, Nghị định quy định cụ 
thể các nội dung cơ bản trong giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn gồm: Phổ biến, giáo dục pháp 
luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy 
định của pháp luật liên quan đến hành vi vi 
phạm pháp luật của người được giáo dục; Phổ 
biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma 
túy, về tác hại của việc sử dụng ma túy đối 
với sức khỏe, gia đình và cộng đồng cho đối 
tượng là người sử dụng trái phép chất ma túy; 
Giáo dục về kỹ năng sống, hỗ trợ học văn hóa, 
hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ tìm việc làm 
cho người được giáo dục; Tổ chức cho người 
được giáo dục tham gia các hoạt động công 
ích tại cộng đồng với hình thức phù hợp; Giáo 
dục về truyền thống tốt đẹp của quê hương, 
đất nước; Các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ khác 
theo quy định của pháp luật nhằm thúc đẩy 
việc phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng.

9. Quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý 
vi phạm hành chính

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ban hành 
ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 
01/01/2022.

Theo đó, việc quy định hành vi vi phạm 
hành chính phải bảo đảm các yêu cầu sau: 
Có vi phạm các quy định về nghĩa vụ, trách 
nhiệm, điều cấm của pháp luật về trật tự quản 
lý hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà 
nước; đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự quản lý 
hành chính nhà nước; hành vi vi phạm hành 
chính phải được mô tả rõ ràng, đầy đủ, cụ thể 
để có thể xác định và xử phạt được trong thực 
tiễn. Hình thức xử phạt, mức xử phạt được quy 
định đối với từng hành vi vi phạm hành chính 
và phải căn cứ vào các yếu tố sau: Tính chất, 
mức độ xâm hại trật tự quản lý hành chính 
nhà nước của hành vi vi phạm; đối với hành 

vi vi phạm không nghiêm trọng, có tính chất 
đơn giản, thì phải quy định hình thức xử phạt 
cảnh cáo; mức thu nhập, mức sống trung bình 
của người dân trong từng giai đoạn phát triển 
kinh tế-xã hội của đất nước; mức độ giáo dục, 
răn đe và tính hợp lý, tính khả thi của việc áp 
dụng hình thức, mức phạt.

10. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
quy hoạch bị phạt tới 500 triệu đồng

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, Nghị định 
số 122/2021/NĐ-CP ban hành ngày 28/12/2021 
của Chính phủ quy định mức phạt tiền tối đa 
đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực đầu tư và đấu thầu là 300 triệu đồng; lĩnh 
vực đăng ký doanh nghiệp là 100 triệu đồng và 
lĩnh vực quy hoạch là 500 triệu đồng.

11. Quy định về xử phạt người điều khiển 
xe ô tô đón trả khách trên đường cao tốc

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, 
Nghị định  123/2021/NĐ-CP  ban hành ngày 
28/12/2021 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
điều của Nghị định số  100/2019/NĐ-CP  ngày 
31/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và đường sắt. Theo đó, Nghị định bổ 
sung Khoản 7a vào sau Khoản 7 Điều 23 xử 
phạt người điều khiển ô tô chở hành khách, 
ô tô chở người và các loại xe tương tự ô tô chở 
khách, chở người vi phạm quy định về vận tải 
đường bộ như sau: Phạt tiền từ 10-12 triệu đồng 
đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi 
đón, trả khách trên đường cao tốc.

Bổ sung Khoản 8a vào sau Khoản 8 
Điều 24 xử phạt người điều khiển ô tô tải, máy 
kéo (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc 
được kéo theo) và các loại xe tương tự ô tô vận 
chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải 
đường bộ. Cụ thể, phạt tiền từ 10-12 triệu đồng 
đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi 
nhận, trả hàng trên đường cao tốc.
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12. Vi phạm quy định về quản lý giá 
trang thiết bị y tế sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, 
Nghị định  124/2021/NĐ-CP  ban hành ngày 
28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị 
định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế.

Nghị định số 124/2021/NĐ-CP bổ sung 
Điều 78a vi phạm quy định về quản lý giá 
trang thiết bị y tế vào sau Điều 78 Nghị định 
số  117/2020/NĐ-CP. Cụ thể, phạt tiền từ 15-
20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: 
Không thực hiện việc kê khai giá trang thiết 
bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam; mua 
bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai 
hoặc mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng 
thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm 
mua bán.

13. Phân biệt đối xử về giới trong lao 
động bị phạt tới 30 triệu đồng

Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ban hành 
ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình 
đẳng giới có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Theo 
đó, Nghị định quy định, mức phạt tiền tối đa 
đối với một hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bình đẳng giới đối với cá nhân 
là 30 triệu đồng.

14. Tiếp tục giảm 37 khoản phí, lệ phí 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định 
mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh 
hưởng bởi dịch COVID-19, thời gian thực hiện 
từ 1/1-30/6/2022. Theo đó, có 37 khoản phí, lệ 
phí được giảm với mức giảm từ 10-50% so với 
quy định hiện hành.

Nhiều khoản phí, lệ phí được giảm đến 
50% mức phí quy định trước đó, như: Lệ phí 
cấp giấy phép thành lập và hoạt động của 
ngân hàng; lệ phí giấy phép thành lập và hoạt 
động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; phí 
thẩm định dự án đầu tư xây dựng; phí thẩm 
định thiết kế cơ sở; phí thẩm định cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 
giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 
phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (trừ 
2 khoản phí, lệ phí quy định); lệ phí cấp giấy 
phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh 
doanh; lệ phí sở hữu công nghiệp; lệ phí nộp 
đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; lệ 
phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu 
công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu 
công nghiệp...

15. Sửa đổi hướng dẫn cho vay vốn ưu 
đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Có hiệu lực từ ngày 20/1/2022, Thông 
tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn 
cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà 
ở xã hội.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung 
khoản 4 Điều 6 Thông tư số  25/2015/TT-
NHNN về mức cho vay như sau: Đối với khách 
hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc 
cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn 
cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc 
phương án vay, tối đa không quá 500 triệu 
đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo 
đảm tiền vay.

16. Điều kiện thi, xét thăng hạng giáo 
viên mầm non, phổ thông công lập

Thông tư  34/2021/TT-BGDĐT  của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, điều kiện 
thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức 
và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ 
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xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 
viên mầm non, phổ thông công lập có hiệu 
lực từ 15/1/2022.

Việc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ giáo viên hạng II lên giáo viên hạng 
I được thực hiện thông qua việc xét, chấm 
điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng và 
kiểm tra, sát hạch theo quy định tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I của 
mỗi cấp học. Giáo viên hạng II dự xét thăng 
hạng lên giáo viên hạng I được tham dự kiểm 
tra, sát hạch khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm theo 
thang điểm quy định. Việc kiểm tra, sát hạch 
được thực hiện bằng hình thức làm bài trắc 
nghiệm hoặc phỏng vấn. Đối với hình thức 
làm bài trắc nghiệm, thời gian thực hiện là 60 
phút; đối với hình thức phỏng vấn, thời gian 
không quá 15 phút/người.

Việc xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên 
hạng II được thực hiện thông qua xét và chấm 
điểm hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo 
quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

17. Từ ngày 1/1/2022, người dân có thể 
mở thẻ ngân hàng bằng hình thức online

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, Thông tư 
17/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy 
định về hoạt động thẻ ngân hàng; trong đó, bổ 
sung quy định: Tổ chức phát hành thẻ có thể 
thực hiện phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, 

thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ chính 
là cá nhân bằng phương thức điện tử.

18. Hạn chế sử dụng túi nylon khó 
phân huỷ trong cơ sở y tế

Thông tư  20/2021/TT-BYT  của Bộ Y 
tế  quy định về quản lý chất thải y tế trong 
phạm vi khuôn viên cơ sở y tế có hiệu lực từ 
ngày 10/1/2022. Theo đó, cơ sở y tế phải thực 
hiện các biện pháp hạn chế sử dụng sản phẩm 
nhựa sử dụng 1 lần, túi nylon khó phân huỷ 
nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa.

19. Thực hiện dân chủ trong thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thông tư số  117/2021/TT-BCA  của Bộ 
Công an quy định về thực hiện dân chủ trong 
công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham 
nhũng của Công an nhân dân có hiệu lực từ 
ngày 15/1/2022.

Mục đích thực hiện dân chủ trong công 
tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp 
công dân và phòng, chống tham nhũng là 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, của 
cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong công 
tác. Công khai, minh bạch, nâng cao hiệu 
quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham 
nhũng của công an nhân dân. Phòng ngừa 
các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền 
hà của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân khi 
thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống 
tham nhũng./.
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QUY ĐỊNH MỚI 
VỀ VIỆC LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 23/12/2021, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 118/2021/NĐ-
CP quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính (thay thế Nghị định số 
81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định 
số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017). Nghị định 
số 118/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01/01/2022 và quy định chi tiết về việc 
lập biên bản vi phạm hành cụ thể như sau:

(Ảnh minh họa)

Thứ nhất: Về thẩm quyền lập biên bản 

vi phạm hành chính

Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 118/2021/
NĐ-CP quy định: Người có thẩm quyền lập 

biên bản vi phạm hành chính gồm người có 
thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức 
và người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, 
Công an nhân dân và người làm công tác cơ 
yếu đang thi hành công vụ, nhiệm vụ; người 
chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và 
những người được chỉ huy tàu bay, thuyền 
trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản. 
Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản vi 
phạm hành chính được quy định cụ thể tại các 

nghị định quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong từng 
lĩnh vực quản lý nhà nước.

Thứ hai: Về lập biên bản 

vi phạm hành chính  
Điều 12 Nghị định số 118/

NĐ-CP quy định về lập, chuyển 
biên bản; thời hạn lập biên bản; 
lập biên bản trong một số trường 
hợp cụ thể; nội dung cơ bản của 
biên bản; ký biên bản; giao biên 
bản; biên bản được lập, gửi bằng 
phương thức điện tử…., cụ thể:

1. Lập và chuyển biên bản 
vi phạm hành chính:

a) Người có thẩm quyền đang thi hành 
công vụ, nhiệm vụ khi phát hiện vi phạm hành 
chính phải lập biên bản vi phạm hành chính. 

Đối với hành vi có dấu hiệu vi phạm 
hành chính không thuộc thẩm quyền lập biên 
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bản vi phạm hành chính hoặc không thuộc 
lĩnh vực, địa bàn quản lý của mình, thì người 
có thẩm quyền đang thi hành công vụ, nhiệm 
vụ phải lập biên bản làm việc để ghi nhận sự 
việc và chuyển ngay biên bản đến người có 
thẩm quyền; 

b) Trường hợp vụ việc phải giám định, 
kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm tang vật, 
phương tiện và các trường hợp cần thiết khác, 
thì người có thẩm quyền đang thi hành công 
vụ, nhiệm vụ có thể lập biên bản làm việc để 
ghi nhận sự việc. Biên bản làm việc quy định tại 
các điểm a và b khoản này là một trong những 
căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính;

c) Trường hợp phát hiện vi phạm hành 
chính bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ, thì địa điểm lập biên bản vi phạm 
hành chính thực hiện theo quy định tại khoản 
2 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

d) Việc chuyển kết quả thu thập được 
bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 
đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính để lập biên bản vi phạm hành 
chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính thực hiện theo quy định của Chính phủ 
về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương 
tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thu thập, sử 
dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị 
kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát 

hiện vi phạm hành chính. 

2. Thời hạn lập biên bản vi phạm 
hành chính: 

a) Biên bản vi phạm hành chính được 
lập trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi 
phát hiện vi phạm hành chính; 

b) Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết 
phức tạp hoặc có phạm vi rộng, ảnh hưởng 
đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 
chức, thì biên bản vi phạm hành chính được 
lập trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi 

phát hiện vi phạm hành chính; 

c) Trường hợp vi phạm hành chính được 
phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 
nghiệp vụ hoặc phải xác định giá trị tang vật, 
phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm 
định, xét nghiệm và xác minh tình tiết liên 
quan, thì biên bản vi phạm hành chính được 
lập trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
xác định được đối tượng vi phạm bằng phương 
tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nhận 
được kết quả xác định giá trị tang vật, phương 
tiện, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, xét 
nghiệm và xác minh tình tiết liên quan; 

d) Trường hợp vi phạm hành chính xảy 
ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa, thì người 
có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành 
chính hoặc người chỉ huy tàu bay, thuyền 
trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm lập biên 
bản vi phạm hành chính và chuyển cho người 
có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi tàu 
bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, 
nhà ga;

đ) Trường hợp một vụ việc có nhiều 
hành vi vi phạm hành chính khác nhau, trong 
đó có hành vi được phát hiện bằng phương 
tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc phải xác 
định giá trị tang vật, phương tiện, giám định, 
kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm và xác 
minh tình tiết liên quan, thì biên bản vi phạm 
hành chính được lập đối với các hành vi trong 
vụ việc đó trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể 
từ ngày xác định được đối tượng vi phạm bằng 
phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc 
nhận được đầy đủ kết quả xác định giá trị tang 
vật, phương tiện, giám định, kiểm nghiệm, 
kiểm định, xét nghiệm và xác minh tình tiết 
liên quan. 

3. Lập biên bản vi phạm hành chính 
trong một số trường hợp cụ thể: 
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a) Một hành vi vi phạm hành chính chỉ 
bị lập một biên bản và ra quyết định xử phạt 
một lần. Trường hợp hành vi vi phạm đã bị 
lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử 
phạt mà cá nhân, tổ chức không thực hiện yêu 
cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền, vẫn 
cố ý thực hiện hành vi vi phạm đó, thì người 
có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp ngăn 
chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính 
phù hợp để chấm dứt hành vi vi phạm. Khi ra 
quyết định xử phạt đối với hành vi đó, người 
có thẩm quyền xử phạt có thể áp dụng tình tiết 
tăng nặng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 
Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc xử phạt 
đối với hành vi không thực hiện yêu cầu, 
mệnh lệnh của người có thẩm quyền trong 
trường hợp nghị định quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước tương ứng có quy định và xử phạt đối với 
hành vi vi phạm đã lập biên bản nhưng chưa 
ra quyết định xử phạt; 

b) Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực 
hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác 
nhau trong cùng một vụ vi phạm, thì người có 
thẩm quyền lập một biên bản vi phạm hành 
chính, trong đó ghi rõ từng hành vi vi phạm; 

c) Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức 
cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành 
chính trong cùng một vụ vi phạm, thì người 
có thẩm quyền có thể lập một hoặc nhiều biên 
bản vi phạm hành chính đối với từng cá nhân, 
tổ chức vi phạm. Trường hợp giá trị tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính khác nhau, 
thì người có thẩm quyền phải ghi rõ giá trị 
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của 
từng cá nhân, tổ chức vi phạm; 

d) Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức 
thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính 
khác nhau trong cùng một vụ vi phạm, thì 
người có thẩm quyền có thể lập một hoặc 
nhiều biên bản vi phạm hành chính, trong đó 

ghi rõ từng hành vi vi phạm của từng cá nhân, 
tổ chức; 

đ) Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm 
hành chính nhiều lần, thì người có thẩm 
quyền lập một biên bản vi phạm hành chính, 
trong đó ghi rõ từng hành vi vi phạm và từng 

lần vi phạm. 

4. Biên bản vi phạm hành chính phải 
bao gồm các nội dung cơ bản sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; 
b) Họ và tên, chức vụ người lập biên bản; 
c) Thông tin về cá nhân, tổ chức vi phạm 

và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 
d) Giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy 

ra vi phạm; 
đ) Mô tả cụ thể, đầy đủ vụ việc, hành vi 

vi phạm; 
e) Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử 

lý vi phạm hành chính; 
g) Lời khai của người vi phạm hoặc đại 

diện tổ chức vi phạm (đại diện theo pháp luật 
hoặc đại diện theo ủy quyền); 

h) Lời khai của người chứng kiến, người 
bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại 
(nếu có); ý kiến của cha mẹ hoặc của người 
giám hộ trong trường hợp người chưa thành 
niên vi phạm hành chính (nếu có); 

i) Quyền và thời hạn giải trình về vi 
phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi 
phạm, cơ quan của người có thẩm quyền tiếp 
nhận giải trình; trường hợp cá nhân, tổ chức 
không yêu cầu giải trình, thì phải ghi rõ ý kiến 
vào biên bản; 

k) Thời gian, địa điểm người vi phạm 
hoặc đại diện tổ chức vi phạm phải có mặt để 
giải quyết vụ việc; 

l) Họ và tên người nhận, thời gian nhận 
biên bản trong trường hợp biên bản được giao 

trực tiếp.
5. Ký biên bản vi phạm hành chính: 
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a) Biên bản vi phạm hành chính phải 
được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người 
lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện 
tổ chức vi phạm ký, trừ trường hợp biên bản 
được lập theo quy định tại khoản 7 Điều 58 
Luật Xử lý vi phạm hành chính; trường hợp 
người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; 
nếu có người chứng kiến, người phiên dịch, 
người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt 
hại, thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường 
hợp biên bản gồm nhiều trang, thì phải ký vào 
từng trang biên bản; 

b) Trường hợp người vi phạm, đại diện 
tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm 
hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách 
quan mà không ký, điểm chỉ vào biên bản 
hoặc có mặt nhưng từ chối ký, điểm chỉ vào 
biên bản hoặc trường hợp không xác định 
được đối tượng vi phạm hành chính, thì biên 
bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền 
cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất một 
người chứng kiến xác nhận việc cá nhân, tổ 
chức vi phạm không ký vào biên bản; trường 
hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền 
cấp xã hoặc của người chứng kiến, thì phải ghi 

rõ lý do vào biên bản.

6. Giao biên bản vi phạm hành chính: 
a) Biên bản vi phạm hành chính lập xong 

phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm 

hành chính 01 bản, trừ trường hợp không xác 
định được cá nhân, tổ chức vi phạm hành 
chính. Trường hợp vi phạm hành chính không 
thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên 
bản, thì biên bản và các tài liệu khác phải được 
chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt 
trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản; 

b) Trường hợp người chưa thành niên vi 
phạm hành chính, thì biên bản còn được gửi 
cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó; 

c) Trường hợp người vi phạm, đại diện 
tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi lập biên 
bản vi phạm hành chính hoặc có mặt nhưng 
từ chối nhận hoặc có căn cứ cho rằng cá nhân, 
tổ chức vi phạm trốn tránh không nhận biên 
bản, thì việc giao biên bản vi phạm hành chính 
được thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật 
Xử lý vi phạm hành chính về việc gửi quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành.

7. Biên bản vi phạm hành chính được 
lập, gửi bằng phương thức điện tử 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 58 Luật 
Xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo 
quy định tại nghị định quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước, phù hợp với tính chất của từng lĩnh vực. 

8. Người có thẩm quyền lập biên bản 
vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức liên 
quan nếu có lỗi trong việc chuyển biên bản 
vi phạm hành chính hoặc hồ sơ vụ vi phạm 
không đúng thời hạn dẫn đến quá thời hạn ra 
quyết định xử phạt, thì bị xử lý theo quy định 
của pháp luật.

Thứ ba: Về mẫu biên bản vi phạm hành 
chính

Biên bản vi phạm hành chính được lập 
theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP./.
                   Cao Văn Hương
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Chuyện 
Hổ 
năm
Dần

Con hổ được tôn thờ và kính trọng 
vì sức mạnh và những phẩm chất 
tự nhiên của mình. Hổ được mệnh 
danh là chúa sơn lâm, là vua của các 

loài vật. Ở Việt Nam, những năm Dần (năm 
Hổ) cũng là mốc thời gian về nhiều sự kiện 
trọng đại trong lịch sử dân tộc. 

1. Tục thờ Hổ

Hổ là động vật ăn thịt; đứng đầu của sự 
bảng hung hãn, dũng mãnh, can trường, hiên 
ngang. Từ những đặc hữu ấy mà hổ trở thành 
biểu tượng của sự hùng cường, có sức mạnh 
vô song.

Trong quan niệm  dân gian Việt Nam, 
hổ là tượng trưng cho một sức mạnh thiêng 
liêng diệt trừ được  ma quỷ, là biểu tượng 
quyền uy của kẻ anh hùng. Có hình hổ trấn 
giữ ở ngưỡng  cửa  là  tà ma  không dám xâm 
nhập. Hình tượng hổ được vẽ thành tranh để 
thờ cúng ở các đình, đền, coi như “thần tướng 
gác đền”, được khách đi lễ thắp hương, khấn 
vái. Dù là con vật hoang dại nhưng hổ đã có 
sự gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của người 
dân, trong đời sống thường nhật và trong tín 
ngưỡng, tôn giáo.

Hổ còn là con vật thượng thủ ở trên cạn, 
đối nghịch lại với  rồng chiếm vị trí tối cao ở 
thủy giới. Theo triết lý Âm - Dương, hổ đối lập 
với rồng góp phần kiềm chế rồng, sự tranh đấu 
giữa rồng và hổ biểu thị cho lời cầu mong âm 
dương giao hòa, điềm cát tường: mưa thuận 
gió hòa, mọi việc phát triển.

Trong quan niệm của người phương 
Đông, hổ là một con vật linh thiêng, thuộc 
sứ giả của nhà trời xuống hạ giới ban phúc 
cho người lành, giáng họa cho kẻ ác, hướng 
con người đi đến chân, thiện, mỹ. Sự tích thờ 
thần hổ rất đa dạng, ở mỗi vùng, mỗi dân tộc 
có sự tích thần hổ khác nhau, nhưng chung 
quy lại đều thể hiện con hổ có chức năng trừ 
tà ma, biểu thị cho quyền uy và sức mạnh vô 
song. Nhiều dân tộc tôn sùng hổ, xem hổ là 
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thần khai tổ của mình, nhiều cộng đồng dân 
cư thờ hổ như một vị thần cai quản, một số 
tôn giáo xem hổ như vị hộ pháp, võ sĩ đạo… 
Trong  Phật giáo, hổ tượng trưng cho sức 
mạnh đức tin, của nỗ lực tinh thần, vượt 
qua rừng rậm tội lỗi để hướng thiện. Hổ 
cùng với  khỉ  và  hươu  là ba linh vật tượng 
trưng cho sức mạnh của niềm tin, sự 
chiến thắng mọi trở ngại trên con đường 
tu chứng, diệt trừ được tham, sân, si và ác 
nghiệp, tu thành quả Phật của con người. 
  Ở Việt Nam nói chung, Phú Thọ nói riêng 
còn có những câu chuyện về con hổ có tình 
nghĩa, giúp đỡ con người và khi chết được 
lập  miếu  thờ, hổ trả ơn khi người giúp đỡ 
hoặc tha mạng cho hổ, hổ nuôi con người, 
hổ cứu giúp con người khỏi ác thú, hổ là thầy 
dạy võ cho con người …

Cùng với thời gian, sự phát triển của đời 
sống xã hội, con hổ đã hiện thân với tư cách là 
con vật thống lĩnh của tín ngưỡng và tôn giáo. 
Cho đến nay, vùng văn hóa Đông Á rất chuộng 
hổ, ngày Tết thích treo tranh hổ. Hình tượng 
hổ còn mang tính nhân đạo, quyền uy và đã 
trở thành linh vật của tôn giáo.

2.  Những người tuổi Dần tiêu biểu ở 
Việt Nam

2.1. Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh ngày 19/5/1890 (năm Canh 
Dần). Mất ngày 2/9/1969 tại Hà Nội. 
Năm 1911, Người ra nước ngoài, làm nhiều 
nghề, tham gia cuộc vận động cách mạng của 
nhân dân nhiều nước, đồng thời không ngừng 
đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc mình.

Ngày 3/2/1930, Người chủ trì Hội nghị 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi 
tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi 
Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng 
sản Việt Nam).

Cách mạng Tháng Tám (1945) thành 
công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba 
Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên 
ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức tổng tuyển 
cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông 
qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt 
Nam. Quốc hội khóa I (1946) đã bầu Người làm 
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người 
được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương 
Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc 
kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống 
thực dân Pháp xâm lược đã giành được thắng 

lợi to lớn, kết thúc bằng 
chiến thắng vĩ đại Điện Biên 
Phủ (1954).

Đại hội lần thứ III của 
Đảng (1960) đã nhất trí bầu 
lại Chủ tịch Hồ Chí Minh 
làm Chủ tịch Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 
Lao động Việt Nam. Quốc 
hội khóa II, khóa III đã bầu 
Người làm Chủ tịch nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Cùng với Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Chủ tịch 
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Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại 
của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh 
xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp 
xây dựng CNXH ở miền Bắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ 
đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính 
yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc 
Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt 
động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế 
và phong trào giải phóng dân tộc. Năm 1987, 
UNESCO đã tôn vinh Hồ Chí Minh là “Anh 
hùng giải phóng dân tộc Việt Nam - Nhà văn 
hóa kiệt xuất”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà văn, nhà 
thơ, nhà báo có nhiều tác phẩm viết bằng cả 
tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Nga, tiếng Pháp và 
tiếng Anh. Tác phẩm tiêu biểu: Bản án chế độ 
thực dân Pháp, Tuyên ngôn độc lập, tập thơ 
Nhật ký trong tù...

2.2. Vua Trần Thái Tông

Sinh năm 1218 (Mậu Dần ), mất năm 
1277. Là vị vua đầu tiên của nhà Trần. 
Quê quán ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường 
(nay là Mỹ Lộc, Nam Định). Làm vua từ năm 7 
tuổi (năm 1225), ở ngôi 32 năm, làm Thái Thượng 
hoàng 19 năm, từ khi truyền ngôi cho con là Thái 
tử Trần Hoảng (sau là Vua Trần Thánh Tông). 
Ông đã lãnh đạo nhân dân Đại Việt chống lại 
cuộc xâm lược lần thứ nhất của quân Nguyên 
Mông. Với thắng lợi vẻ vang lưu truyền sử 
sách, đức vua Trần Thái Tông trở thành một 
vị minh quân. Ông còn được sử sách Phật giáo 
tôn xưng như bậc Thiền sư. Trần Thái Tông 
để lại cho đời sau một số tác phẩm như: Khóa 
hư lục, Thiền tông chỉ nam, Lục thời sám hối 
khoa nghi...

2.3. Nhà Sử học Lê Văn Hưu
Lê Văn Hưu sinh năm 1230 (Canh Dần  

), tại làng Phủ Lý, huyện Đông Sơn, (nay là xã 
Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa). Thuở nhỏ, khôi ngô tuấn tú, tư chất 

thông minh. Năm 18 tuổi, đỗ Bảng Nhãn (sau 
Trạng Nguyên) khoa thi Đình năm Đinh Mùi 
(năm 1248).

Sau khi thi đỗ, ông được giữ chức Kiểm 
pháp quan (trông coi việc Hình luật), rồi Hàn 
lâm Viện học sĩ, kiêm Quốc Sử Việt giám tu. 
Năm 1272, ông đã hoàn thành việc biên soạn 
“Đại Việt Sử ký”, bộ quốc sử đầu tiên của nước ta 
ghi lại những việc cốt yếu trong một thời gian 
lịch sử dài gần 15 thế kỷ, từ thời Triệu Đà (từ 
năm 136 trước Công nguyên đến thời Lý Chiêu 
Hoàng năm 1225), tất cả gồm 30 quyển và được 
Trần Thánh Tông xuống chiếu ban khen).

2.4. Ngô Thì Nhậm
Ngô Thì Nhậm sinh năm 174 6 (Bính Dần  

), là danh sĩ và là nhà văn đờiTây Sơn, tự là Hy 
Doãn, hiệu Đạt Hiên, còn gọi là Ngô Thời Nhiệm, 
người có công lớn trong việc giúp triều Tây 
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Sơn đánh lui quân Thanh xâm lược năm 1789. 
Ông xuất thân gia đình vọng tộc chốn Bắc Hà, 
là con Ngô Thì Sĩ, quê ở Thanh Oai, Hà Tây 
(nay thuộc Thanh Trì, Hà Nội).

Thi đỗ giải Nguyên năm 1768, rồi Tiến 
sĩ Tam giáp năm 1775. Ngô Thì Nhậm được bổ 
nhiệm làm quan Bộ Hộ dưới triều Lê - Trịnh. 
Năm 1790, Vua Quang Trung mất, ông lui về 
nghiên cứu Phật học. Tác phẩm còn để lại: Hải 
Dương chí lược, Hy Doãn thi văn tập, Xuân Thu 
quản kiến...

2.5. Phan Huy Chú

Phan Huy Chú sinh năm 1782 (Nhâm 
Dần),  là nhà thơ, nhà bác học thế kỷ XIX, tự 
là Lâm Khanh hiệu Mai Phong, sinh tại làng 
Thụy Khê, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay 
là Hà Nội). Ông là con của Phan Huy ích, nổi 
tiếng hay chữ từ nhỏ, thi đỗ Tú tài năm 1821. 
Minh Mạng biết tiếng, triệu ông vào kinh làm 
biên tu ở Viện Hàn lâm.

Năm 1824, ông được cử làm Phó sứ 
sang nhà Thanh (Trung Quốc). Năm 1828, làm 
Phủ thừa phủ Thừa Thiên, Hiệp trấn Quảng 
Nam. Năm 1830, lại giữ chức Phó sứ sang nhà 
Thanh, trở về bị khiển trách vì tội lạm dụng 
quyền hành. Năm 1832, bị buộc sang Giang 
Lưu Ba (Indonesia).

Đời quan trường của Phan Huy Chú lúc 
thăng, lúc trầm, nên sinh chán nản, ông từ 
quan về làng dạy học, viết sách rồi mất vào 
năm 1840. Bộ sách Lịch triều Hiến chương loại 
chí, gồm 49 quyển sau 10 năm biên soạn là 
công trình biên khảo đồ sộ của ông. Ngoài ra, 
ông còn biên soạn các cuốn sách khác như: 
Hoàng Việt dư địa chí, Hoa thiều ngâm lục, và 
Hoa trình tục ngâm. 

 3. Những dấu ấn lịch sử tiêu biểu năm 
Dần ở Việt Nam

- Năm Giáp Dần (714): Khởi nghĩa của 
nghĩa quân Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế) thắng 

lợi, lật đổ chính quyền đô hộ nhà Đường, giải 
phóng đất nước.

- Năm Bính Dần (906): Khúc Thừa Dụ 
đứng ra lãnh đạo nhân dân nổi lên đánh đuổi 
bọn đô hộ nhà Đường, chiếm thành Đại La, 
dựng quyền tự chủ cho đất nước. Khúc Thừa 
Dụ tự xưng là Tiết độ sứ. Ngày 11 tháng Giêng 
(tức 7/2/906), trước hành động quyết liệt của 
nhân dân Giao Châu, nhà Đường buộc phải 
phong chức “Đồng bình chương sự” cho Tiết 
độ sứ Khúc Thừa Dụ, thừa nhận người Việt cai 
quản đất Việt, chấm dứt về cơ bản thời kỳ Bắc 
thuộc kéo dài hơn 1.000 năm.

-  Năm Nhâm Dần (1002): Vua Lê Đại 
Hành thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm 
chấn chỉnh và cải cách chính trị - hành chính 
như ban hành pháp luật, đổi tên đơn vị hành 
chính lãnh thổ, chia tướng hiệu làm 2 ban 
(văn-võ), tổ chức và trang bị lại cho quân đội ...

- Năm Mậu Dần (1038): Vua Lý Thái Tôn 
đích thân ra cày ruộng (cày tịch điền) ở cửa Bố 
Hải để làm gương cho dân chúng. Tục lệ đẹp 
này được các triều đại sau đó duy trì và phát 
huy.

-  Năm Mậu Dần (1158): Nguyễn Quốc 
khuyên vua Lý Anh Tôn nên đặt hòm kính 
ở triều đình để ai có điều gì cần tâu trình, đề 
nghị, khiếu tố... thì viết giấy bỏ vào. Vua nghe 
theo và chỉ trong vòng một tháng, đơn, thư, sớ 
đã đầy hòm. Đây là phương thức tiếp nhận ý 
kiến nhân dân rất hiệu quả, tiện lợi và tiến bộ.

-  Năm Canh Dần (1230): Nhà Trần ban 
hành các bộ sách đồ sộ quy định cách thức tổ 
chức, hoạt động của chính quyền. Cũng năm 
này, mức hình phạt trong luật sửa đổi và kinh 
thành Thăng Long được đại tu về mọi mặt.

- Năm Nhâm Dần (1242): Nhà Trần tiến 
hành cải cách hành chính địa phương với quy 
mô lớn: chia lại đơn vị hành chính lãnh thổ, tổ 
chức lại hệ thống quan lại địa phương, làm sổ 
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hộ khẩu, phân loại dân đinh, ấn định cặn kẽ 
mức tô thuế...

- Năm Giáp Dần (1374): Bắt đầu tổ chức 
thi Đình cho các tiến sĩ, lấy đỗ trạng nguyên, 
bảng nhãn, thám hoa, hoàng giáp, cập đề, đồng 
cập đề, gồm 50 người (lệ cũ: thi thái học sinh 7 
năm một lần, lấy đỗ 30 người). Cũng năm này, 
nhà Trần áp dụng nhiều biện pháp để giữ gìn 
bản sắc văn hóa dân tộc như cấm nhân dân 
mặc áo kiểu người phương Bắc, cấm bắt chước 
tiếng nói các nước Chiêm, Lào...

- Năm Mậu Dần (1398): Tể tướng Hồ Quý 
Ly tiến hành cải cách ruộng đất toàn diện.

- Năm Bính Dần (1506): Nhà Lê tổ chức 
cuộc thi quân dân rất lớn ở sân điện Giảng Võ 
với 2 môn: viết và toán. Hơn 3 vạn người dự thi, 
lấy đỗ 1519 người.

-  Năm Giáp Dần (1614): Chữ quốc ngữ 
Việt Nam (do các giáo sĩ Bồ Đào Nha sáng tạo 
ra) bắt đầu hình thành và phát triển.

- Năm Canh Dần (1650): Lái buôn các tàu 
thuyền Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Nhật 
Bản khi tới Kẻ Chợ (Hà Nội) được phép lưu 
trú tại làng Thanh Trì, Khuyến Lương (ngoại 
thành Hà Nội). Quan hệ ngoại thương của 
nước ta bắt đầu phát triển mạnh.

-  Năm Mậu Dần (1698): Thống suất 
Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý miền Nam, 
quyết định lập phủ Gia Định để quản lý 2 
huyện Phước Long (Biên Hòa) và Tân Bình (Sài 
Gòn, từ sông Sài Gòn đến sông Vàm Cỏ Đông). 
Sài Gòn coi như được thành lập từ đó.

- Năm Nhâm Dần (1782): Khởi nghĩa Tây 
Sơn do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Lữ lãnh đạo nhân dân tấn công mãnh 
liệt vào cả chính quyền chúa Nguyễn ở miền 
Nam lẫn chính quyền Lê - Trịnh ở miền Bắc, 
giành thế chủ động trên khắp đất nước. Chúa 
Nguyễn Ánh đại bại, phải chạy trốn và cầu 
viện  nước ngoài.

- Năm Bính Dần 1806: Nguyễn Ánh lên 
ngôi Hoàng Đế (Gia Long), trở thành vị vua đầu 
tiên của triều đại phong kiến cuối cùng trong 
lịch sử Việt Nam.

- Năm Canh Dần (1830): Nhà Nguyễn cử 
nhiều đoàn sứ thần đến các nước trên thế giới 
để thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao.

-  Năm Bính Dần (1866): Nghĩa quân 
Trương Quyền liên kết với nghĩa quân Pokum 
Pao chống Pháp xâm lược, làm nên nhiều chiến 
thắng vang dội ở Việt Nam và Campuchia.

- Năm Canh Dần (1950): Chiến dịch Biên 
giới thắng lợi, quân ta giải phóng dải biên 
cương Việt - Trung dài 750 km, phá tan hành 
lang chiến lược và thế bao vây của thực dân 
Pháp.

- Năm Bính Dần (1986): Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ VI khởi đầu đề ra công cuộc 
đổi mới và phát triển toàn diện đất nước.

-  Năm Mậu Dần (1998): Kỷ niệm 300 
năm thành lập Sài Gòn - Gia Định (thành phố 
Hồ Chí Minh), 30 năm chiến thắng Xuân Mậu 
Thân 1968, 25 năm ký kết Hiệp định Paris về 
chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại 
Việt Nam.

- Năm Canh Dần (2010): Kỷ niệm 80 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 
35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước, 120 năm Ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Cách mạng Tháng 
Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam, Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm 
Thăng Long - Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập 
Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đại 
hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI 

của Đảng./.

Phạm Bá Khiêm
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Tế t đoàn viên mùa
COVID

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần. Với những 
người mưu sinh nơi đất khách thì 
đây có lẽ là thời điểm mong chờ 

nhất, khao khát được về đoàn tụ với gia đình. 
Về quê ăn Tết hay ở lại thành phố hiện đang 
là câu hỏi, là vấn đề nhiều trăn trở, là một 
quyết định khó khăn của nhiều người dân lao 
động xa quê.

Sự lo lắng về nguy cơ bị nhiễm bệnh bất 
cứ lúc nào và về quê có thể mang theo mầm 
bệnh, gây lây lan cho những người thân đang 
đè nặng tâm lý của những người con xa xứ,dù 

ai cũng mong muốn được đoàn tụ cùng gia 
đình trong không khí ấm áp của ngày xuân.

Chính phủ đã có Công điện yêu cầu 
ngành Giao thông phải phục vụ nhu cầu đi 
lại của người dân, không để xảy ra tình trạng 
không được về quê ăn Tết do không có tàu, xe; 
bảo đảm linh hoạt, an toàn và kiểm soát hiệu 
quả dịch bệnh... Đến nay, tàu hỏa, hàng không, 
xe khách… đều ghi nhận số vé giảm mạnh so 
với bình thường.

Tết là thời điểm gia đình sum họp bên 
nhau nên người Việt xa xứ nào cũng mong 
được trở về quê hương trong dịp Tết. Đến thời 
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điểm này, hầu hết các địa phương đều tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân từ các nơi về quê 
đón Tết với khuyến cáo chấp hành tốt các biện 
pháp phòng dịch. Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành 
cũng có những quy định, yêu cầu về chuyện 
người dân ở xa có nên về ăn Tết hay không. 
Một số địa phương đã phát đi thư ngỏ, khuyến 
cáo người dân sinh sống ở vùng dịch không 
về quê trong dịp Tết cổ truyền: Người dân về 
từ “vùng cam” tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi 
lưu trú trong vòng 7 ngày. Người về từ “vùng 
đỏ” thì phải cách ly tập trung. Không nên về 
quê nếu “không thật sự cần thiết”… Những lời 
kêu gọi kiểu này không tạo cảm xúc tích cực 
cho xã hội, còn có thể gây tâm lý kỳ thị người 
ở xa về với quê hương, bản quán. Thời điểm 
này đã rất khác so với năm 2021, khi tỷ lệ tiêm 
phủ vaccine của Việt Nam đã tăng đáng kể, cả 
nước đã và đang từng bước thích nghi, sống 
chung với dịch thay vì đóng cửa, phong tỏa 
diện rộng như trước. Nhưng chúng ta không 
vì thế mà chủ quan, lơ là với công tác phòng, 
chống dịch bệnh. Phòng bệnh phải bảo đảm 
hiệu quả để giữ gìn sức khỏe cho bản thân 
mình và những người xung quanh.

Qua hai năm chống dịch, ý thức của 
người dân đã được nâng lên nhiều. Chắc rằng, 
nếu thấy không an toàn, họ sẽ không đi đâu 

nếu không quá cấp bách. Có lẽ chúng ta nên 
tuyên truyền và công bố rõ ràng, thường xuyên 
mức độ dịch của các nơi để người dân lựa 
chọn. Không ai dại gì lại đánh cược sức khỏe, 
mạng sống của mình chỉ vì mấy ngày vui. 
Người dân chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ chuyện 
về quê ăn Tết hay ở lại nơi đang cư trú.

Thay vì vận động người dân không về 
quê đón Tết, chúng ta nên yêu cầu mọi người 
thực hiện nghiêm các quy định về công tác 
phòng chống dịch. Đó là thực hiện nghiêm 
quy định 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế đầy đủ, 
thông tin cho chính quyền địa phương, tránh 
“tạt ngang, tạt ngửa”; nên chủ động xét nghiệm 
trước khi về quê để đảm bảo sức khỏe cho bản 
thân, gia đình, hàng xóm và cộng đồng.Để 
giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh cho làng xóm 
thì hạn chế đi chúc Tết vòng quanh, không tổ 
chức ăn uống linh đình, tụ tập đông người... 
Các trường hợp không tuân thủ thực hiện, nếu 
để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. Những “thông 
điệp” này chắc chắn sẽ truyền cảm xúc tích 
cực cho người dân trong cuộc sống nói chung 
và trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 nói 
riêng.

Đối với mỗi người con đất Việt, Tết là dịp 
rất quan trọng để thăm nom cha mẹ, đoàn 
tụ gia đình, cũng là những ngày ngắn ngủi 
để những người đi học tập, làm ăn xa quê 
được sống trong không khí ấm áp của mùa 
xuân. Đây cũng là dịp xốc lại tinh thần sau 
1 năm học tập, làm việc vất vả trong điều 
kiện vừa lao động vừa phòng chống dịch. 
Chính vì vậy, dù cho lựa chọn đón Tết của 
mỗi người có khác nhau, nhưng sự tự giác 
phòng dịch, tuân thủ 5K của mỗi người dân 
sẽ là lá chắn an toàn đảm bảo một cái Tết 
đầm ấm, an vui.

Thu Thủy
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CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH
CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH 

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

N
gày 23/12/2021, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2022 (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-
CP ngày 19/7/2013 và Nghị định số 97/2017/
NĐ-CP ngày 18/8/2017). Đây là văn bản quy 
định các vấn đề chung, liên quan đến thực 
tiễn xử lý vi phạm hành chính của nhiều bộ, 
ngành, địa phương. Theo đó, Nghị định có 05 
Chương và 43 Điều, cụ thể như sau:

* Chương I - Quy định những vấn đề 
chung, bao gồm phạm vi điều chỉnh, đối 
tượng áp dụng, đối tượng bị xử phạt vi phạm 
hành chính.

* Chương II - Quy định về yêu cầu của 
việc quy định tại các nghị định xử phạt vi 
phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý 
nhà nước, như: nguyên tắc để làm căn cứ quy 
định về hành vi vi phạm hành chính; hình 
thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc 
phục hậu quả; hình thức xử phạt tước quyền 
sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có 
thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc 
tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính đối với hành vi vi phạm hành chính; 
thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản 
vi phạm hành chính.

* Chương III - Quy định về việc áp dụng 
các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, 
bao gồm: áp dụng văn bản quy phạm pháp 
luật để xử phạt đối với hành vi vi phạm hành 
chính; nguyên tắc áp dụng các hình thức xử 
phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc 
phục hậu quả; áp dụng hình thức phạt tiền; 
tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động 
có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính; áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả; giao quyền xử phạt vi phạm 
hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính của Trưởng đoàn Thanh tra 
chuyên ngành; lập biên bản vi phạm hành 
chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính; hủy bỏ, ban hành mới quyết định trong 
xử phạt vi phạm hành chính; đính chính, sửa 
đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định 
trong xử phạt vi phạm hành chính; thời hạn 
thực hiện và nội dung đính chính, sửa đổi, bổ 
sung, hủy bỏ một phần quyết định trong xử 
phạt vi phạm hành chính; hiệu lực, thời hạn, 
thời hiệu thi hành quyết định đính chính, sửa 
đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ, 
quyết định mới ban hành trong xử phạt vi 
phạm hành chính; giải trình; công bố công 
khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 
việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm 
hành chính; thi hành quyết định xử phạt vi 
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phạm hành chính trong trường hợp người 
bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt 
giải thể, phá sản; hình thức, thủ tục thu, nộp 
tiền phạt; chứng từ thu, nộp tiền phạt và tiền 
chậm nộp phạt vi phạm hành chính; chuyển 
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
đến cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt để 
thi hành; xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm 
đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính 
thuộc trường hợp bị tịch thu; xác định thẩm 
quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi 
phạm hành chính là hàng cấm tàng trữ, cấm 
lưu hành; xử phạt vi phạm hành chính đối với 
người chưa thành niên; biện pháp nhắc nhở; 
trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý 
vi phạm hành chính khi thi hành công vụ; xử 
lý trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính.

* Chương IV - Quy định về quản lý công 
tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 
chính được chia thành 02 mục: (Mục 1) về nội 
dung quản lý nhà nước trong thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính, bao gồm: 

xây dựng, hoàn thiện pháp luật, theo dõi thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 
phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi 
dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm 
hành chính; kiểm tra việc thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính; phối hợp thanh 
tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi 
phạm hành chính; thống kê về xử lý vi phạm 
hành chính; báo cáo công tác thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính. (Mục 2) về 
trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 
trong việc thực hiện quản lý nhà nước về xử 
lý vi phạm hành chính.

* Chương V - Quy định về kinh phí tổ 
chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính; biểu mẫu sử dụng trong xử lý vi 
phạm hành chính; hiệu lực thi hành và trách 
nhiệm thi hành.

(Nghị định số 118/2021/NĐ-CP được 
đăng tải trên Công thông tin điện tử Chính 
phủ - Mục hệ thống văn bản)./.

Phán quyết công bằng
Thẩm phán bước vào phòng xử án, gõ búa và nói: "Trước khi tôi bắt đầu tuyên án, tôi 

muốn thông báo rằng, luật sư của bị cáo đã đưa cho tôi 15.000 đôla để tôi lái vụ án theo cách 
của ông ấy"

- Ôi, thật thế sao? - Hàng chục người trong phòng xét xử xôn xao.
Vị thẩm phán tiếp lời:
- Còn luật sư của bên nguyên đơn lại đưa cho tôi 10.000 đôla để lái theo cách của cô ta.
Phòng xử im lặng lắng nghe.
- Vì vậy, để tránh trường hợp đưa ra những phán quyết không đúng và đảm bảo sự công 

bằng trong việc xét xử, tôi xin phép được trả lại 5.000 đôla cho bên bị cáo. Ai có ý kiến gì nữa 
không?
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MỘT SỐ MỨC PHẠT 
LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG RƯỢU, BIA 

1. Đối với người điều khiển xe ô tô và 
các loại xe tương tự xe ô tô có một trong các 
hành vi:

- Điều khiển xe ô tô và các loại xe tương 
tự xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi 
thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 
miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 
0,25 miligam/1 lít khí thở. 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 6.000.000 
đồng đến 8.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước 
quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng 
đến 12 tháng.

(Theo quy định tại điểm c khoản 6, 
điểm e khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giao thông đường bộ và đường sắt)

- Điều khiển xe trên đường mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 
miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc 
vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít 
khí thở. 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 16.000.000 
đồng đến 18.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước 
quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng 
đến 18 tháng.

(Theo quy định tại điểm c khoản 8, 
điểm g khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính)

- Điều khiển xe trên đường mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 
80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 
miligam/1 lít khí thở; Không chấp hành yêu 
cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi 
hành công vụ. 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 
đồng đến 40.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước 
quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng 
đến 24 tháng.

(Theo quy định tại điểm a, b khoản 10, 
điểm h khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ)

2. Đối với người điều khiển xe mô tô, 
xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe 
tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe 

gắn máy có một trong các hành vi:

- Điều khiển xe trên đường mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa 
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vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 
chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 2.000.000 
đồng đến 3.000.000 đồng

Hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước 
quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng 
đến 12 tháng.

(Theo quy định tại điểm c khoản 6, 
điểm đ khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ)

- Điều khiển xe trên đường mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 
miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc 
vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít 
khí thở. 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 4.000.000 
đồng đến 5.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước 
quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng 
đến 18 tháng.

(Theo quy định tại điểm c khoản 7, 
điểm e khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ)

- Điều khiển xe trên đường mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 
80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 
miligam/1 lít khí thở; Không chấp hành yêu 
cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi 
hành công vụ. 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 6.000.000 
đồng đến 8.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước 
quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng 
đến 24 tháng.

(Theo quy định tại điểm e, g khoản 8, 
điểm g khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ)

3. Đối với người điều khiển máy kéo, 
xe máy chuyên dùng (sau đây gọi chung là 
xe) có một trong các hành vi:

- Điều khiển xe trên đường mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa 
vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 
chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 
đồng đến 5.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước 
quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều 
khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi 
điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 10 tháng 
đến 12 tháng.

(Theo quy định tại điểm c khoản 6, 
điểm d khoản 10 Điều 7 Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ)

- Điều khiển xe trên đường mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 
miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc 
vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít 
khí thở. 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 6.000.000 
đồng đến 8.000.000 đồng

Hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước 
quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều 
khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi 
điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 16 tháng 
đến 18 tháng.

(Theo quy định tại điểm b khoản 7, 
điểm đ khoản 10 Điều 7 Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ)

- Điều khiển xe trên đường mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 
80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 
miligam/1 lít khí thở; Không chấp hành yêu 
cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi 
hành công vụ. 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 16.000.000 
đồng đến 18.000.000 đồng

Hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước 
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quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều 
khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi 
điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 22 tháng 
đến 24 tháng.

(Theo quy định tại điểm a, b khoản 9, 
điểm e khoản 10 Điều 7 Nghị định số 100/2019/
NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ)

4. Đối với người điều khiển xe đạp, xe 
đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển 
xe thô sơ khác có một trong các hành vi:

- Điều khiển xe trên đường mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa 
vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 
chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 80.000 đồng 
đến 100.000 đồng.

(Theo quy định tại điểm q khoản 1 
Điều 8 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 
30/12/2019 của Chính phủ)

- Điều khiển xe trên đường mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 
miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc 
vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít 
khí thở. 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 200.000 đồng 
đến 300.000 đồng.

(Theo quy định tại điểm e khoản 3 
Điều 8 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 
30/12/2019 của Chính phủ)

- Điều khiển xe trên đường mà trong 
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 
80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 
miligam/1 lít khí thở; Không chấp hành yêu 
cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi 
hành công vụ. 

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 400.000 đồng 
đến 600.000 đồng.

(Theo quy định tại điểm c, d khoản 
4 Điều 8 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 
30/12/2019 của Chính phủ)

MỘT SỐ MỨC PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN 
QUẢN LÝ, BUÔN BÁN, SỬ DỤNG PHÁO 

1. Lưu hành các loại giấy phép, giấy 
xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về 
quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và 

pháo không còn giá trị sử dụng.
Mức xử phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 

đồng đến 2.000.000 đồng.
Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu 

tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
(Theo quy định tại điểm đ khoản 1, 

điểm a khoản 7 Điều 11 Nghị định số 144/2021/
NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; 
cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia 
đình) 

2. Đối với các hành vi:

- Chiếm đoạt, trao đổi, mua, bán, cho, 
tặng, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm 
cố, nhận cầm cố, các loại giấy phép, giấy xác 
nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, 
công cụ hỗ trợ và pháo;

- Làm giả các loại giấy phép, giấy xác 
nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, 
công cụ hỗ trợ và pháo;

- Che giấu, giúp người khác hoặc không 
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tố giác hành vi chế tạo, sản xuất, mang, mua, 
bán, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, 
vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc hủy hoại 
vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo;

- Mất giấy phép, giấy xác nhận, giấy 
chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, công cụ hỗ 
trợ và pháo;

- Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về 
quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; không báo cáo, 
báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai 
lệch thông tin báo cáo về việc mất, thất thoát, 
tai nạn, sự cố về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 
thuốc nổ, công cụ hỗ trợ và pháo;

- Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ 
quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật;

- Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội 
dung giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng 
nhận, chứng chỉ về vũ khí, công cụ hỗ trợ và 
pháo.

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 2.000.000 
đồng đến 5.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu 
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối 
với các hành vi Chiếm đoạt, trao đổi, mua, bán, 
cho, tặng, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, 
cầm cố, nhận cầm cố, các loại giấy phép, giấy 
xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ 
khí, công cụ hỗ trợ và pháo; Làm giả các loại 
giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, 
chứng chỉ về vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo;

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc 
nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực 
hiện hành vi vi phạm hành chính đối với các 
hành vi Chiếm đoạt, trao đổi, mua, bán, cho, 
tặng, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm 
cố, nhận cầm cố, các loại giấy phép, giấy xác 
nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, 
công cụ hỗ trợ và pháo; Làm giả các loại giấy 
phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng 

chỉ về vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo. Buộc 
nộp lại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng 
nhận, chứng chỉ về vũ khí, công cụ hỗ trợ và 
pháo đối với hành vi Tẩy xóa, sửa chữa làm 
sai lệch nội dung giấy phép, giấy xác nhận, 
giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, công 

cụ hỗ trợ và pháo.
(Theo quy định tại điểm b, c, d, đ, k, n, 

o khoản 2, điểm a khoản 7, điểm b, c khoản 
8 Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 
31/12/2021 của Chính phủ)

 3. Đối với các hành vi:
- Trao đổi, cho, tặng, gửi, mượn, cho 

mượn, thuê, cho thuê, cầm cố vũ khí, công cụ 
hỗ trợ, pháo hoa nổ, pháo hoa nhập lậu hoặc 
thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; chi 
tiết, cụm chi tiết vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc 
phế liệu, phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ;

 - Sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái 
phép;

Mức xử phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 10.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu 
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp 
lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện 
hành vi vi phạm hành chính đối với hành 
vi Trao đổi, cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, 
thuê, cho thuê, cầm cố vũ khí, công cụ hỗ trợ, 
pháo hoa nổ, pháo hoa nhập lậu hoặc thuốc 
pháo để sản xuất pháo trái phép; chi tiết, cụm 
chi tiết vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc phế liệu, 

phế phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
(Theo quy định tại điểm a, i khoản 3, 

điểm a khoản 7, điểm b khoản 8 Điều 11 Nghị 
định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của 
Chính phủ)

4. Đối với các hành vi:
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- Vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, 
thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản 
xuất pháo;

- Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn 
luyện trái phép cách thức chế tạo, sản xuất, 
sửa chữa hoặc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ 
và pháo dưới mọi hình thức.

Mức xử phạt:  Phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu 
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp 
lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện 

hành vi vi phạm hành chính.
(Theo quy định tại điểm e, i khoản 4, 

điểm a khoản 7, điểm b khoản 8 Điều 11 Nghị 
định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của 
Chính phủ)

5. Mang trái phép vũ khí, công cụ hỗ 
trợ và pháo vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc mang 
vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ 

và mục tiêu bảo vệ.
Mức xử phạt:  Phạt tiền từ 20.000.000 

đồng đến 40.000.000 đồng.
Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu 

tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
(Theo quy định tại điểm c khoản 5, 

điểm a khoản 7 Điều 11 Nghị định số 144/2021/

NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ)
6. Hành vi buôn bán pháo nổ
- Buôn bán pháo nổ dưới 0,5 kilôgam;
Mức xử phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 

đồng đến 3.000.000 đồng
-  Buôn bán pháo nổ từ 0,5 kilôgam đến 

dưới 1 kilôgam;
Mức xử phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 

đồng đến 5.000.000 đồng
- Buôn bán pháo nổ từ 1 kilôgam đến 

dưới 2 kilôgam
Mức xử phạt:  Phạt tiền từ 5.000.000 

đồng đến 10.000.000 đồng
 - Buôn bán pháo nổ từ 2 kilôgam đến 

dưới 3 kilôgam;
Mức xử phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 30.000.000 đồng
- Buôn bán pháo nổ từ 3 kilôgam đến 

dưới 4 kilôgam;
Mức xử phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng
- Buôn bán pháo nổ từ 4 kilôgam đến 

dưới 5 kilôgam;
Mức xử phạt: Phạt tiền từ 50.000.000 

đồng đến 70.000.000 đồng
- Buôn bán pháo nổ từ 5 kilôgam đến 

dưới 6 kilôgam
Mức xử phạt: Phạt tiền từ 70.000.000 

đồng đến 90.000.000 đồng
- Buôn bán pháo nổ từ 6 kilôgam trở lên;
Mức xử phạt: Phạt tiền từ 90.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp 
không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Hình thức xử phạt bổ sung đối với các 
hành vi buôn bán pháo nổ trên: Tước quyền 
sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 
tháng đến 03 tháng trong trường hợp vi phạm 
nhiều lần hoặc tái phạm.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với 
các hành vi buôn bán pháo nổ trên: Buộc tiêu 
hủy tang vật là hàng hóa đối với hành vi vi 
phạm. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có 
được do thực hiện hành vi vi phạm.

(Theo quy định tại điểm c các khoản 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, điểm d khoản 11, khoản 12 
Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 
26/8/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong hoạt động thương 
mại, sản xuát, buôn bán hàng giải, hàng cấm 
và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)


