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Ngày pháp luật 
TÔN VINH HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT, 
GIÁO DỤC Ý THỨC THƯỢNG TÔN
 PHÁP LUẬT CHO MỌI NGƯỜI DÂN

Ngày 09 tháng 
11 năm 1946 là 
thời khắc lịch 

sử trọng đại, thiêng liêng của 
dân tộc Việt Nam. Đó là ngày 
bản Hiến pháp đầu tiên của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, nay là nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
được Kỳ họp thứ nhất Quốc 
hội Khóa I thông qua. Sự kiện 
này mở ra một nền lập pháp 
Việt Nam thời đại mới, tạo nền 
tảng để từng bước xây dựng 
và hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân và vì 
nhân dân dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. Với ý nghĩa trọng 
đại, mang tính biểu tượng sâu 
sắc đó, ngày 20 tháng 6 năm 
2012, tại kỳ họp thứ 3 Quốc 
hội khóa XIII đã thông qua 
Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật, trong đó quy định ngày 
09 tháng 11 hằng năm là Ngày 
Pháp luật nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 

Pháp luật). Ngày Pháp luật 
được tổ chức nhằm mục đích 
tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, 
đồng thời tăng cường nhận 
thức cho mọi người về vai trò 
của luật pháp trong đời sống 
xã hội, tăng cường sự hiểu 
biết và khả năng thực thi pháp 
luật trong hoạt động quản 
lý nhà nước, hoạt động kinh 
tế- xã hội và sinh hoạt hàng 
ngày của người dân. Thông 

qua Ngày Pháp luật, giúp cho 
mọi tổ chức, cá nhân có ý thức 
tuân thủ pháp luật tốt hơn; là 
cơ hội để tổ chức nhiều hoạt 
động phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho cộng đồng với nhiều 
hình thức sôi động, phong 
phú. Bên cạnh đó, Ngày Pháp 
luật còn có ý nghĩa giáo dục, 
đề cao giá trị của pháp luật 
trong nhà nước pháp quyền, 
hướng mọi tổ chức, cá nhân 

Đ/c Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật 

PBGDPL; hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết Cuộc thi trực 
tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
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tích cực cộng hưởng tham gia 
với hành vi, thái độ xử sự pháp 
luật đúng đắn. 

Tại tỉnh Hưng Yên, trước 
khi Ngày Pháp luật được quy 
định cụ thể tại Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật, UBND tỉnh 
đã ban hành Quyết định số 
1293/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 
về việc triển khai thực hiện 
Ngày pháp luật trong các cơ 
quan nhà nước, tổ chức chính 
trị, chính trị - xã hội trên địa 
bàn tỉnh và đã tạo bước khởi 
đầu cho việc thực hiện Ngày 
Pháp luật sau này. Từ năm 
2013, sau khi có chỉ đạo của 
Chính phủ, Bộ Tư pháp, việc 
triển khai Ngày pháp luật 
trong các đơn vị, địa phương 
đã được thực hiện đồng bộ, 
thống nhất và đạt hiệu quả 
thiết thực, thực sự trở thành 
đợt sinh hoạt chính trị - pháp 
lý sâu rộng nhằm phát huy ý 
thức tôn trọng và chấp hành 
pháp luật của cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân. 
Sau 10 năm thực hiện, Ngày 
Pháp luật nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam được 
các cơ quan, đơn vị, địa phương 
và các tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, 
triển khai nghiêm túc, tạo hiệu 
ứng tích cực, thu hút sự quan 
tâm của toàn xã hội. 

Trên cơ sở chỉ đạo của 

UBND tỉnh và hướng dẫn của 
Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương đã triển khai 
nhiều hoạt động hiệu quả với 
các hình thức tuyên truyền 
phù hợp đặc điểm tình hình 
của từng cơ quan, đơn vị, địa 
phương như: tổ chức các hội 
nghị, hội thảo, tọa đàm về 
pháp luật, cung cấp tài liệu 
pháp luật; tổ chức các cuộc thi 
tìm hiểu pháp luật; các hoạt 
động tư vấn pháp luật, trợ 
giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; 
sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt 
dưới cờ; tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền cổ động trực 
quan về Ngày Pháp luật qua hệ 
thống áp phích, băng rôn, cờ 
phướn trên các tuyến đường 
phố chính, các khu trung tâm, 
các cơ quan, đơn vị, các trường 
học, địa điểm công cộng; tổ 
chức các buổi sinh hoạt pháp 
luật lồng ghép với sinh hoạt 

văn hóa, văn nghệ, thể thao 
tại nhà văn hóa thôn, khu phố; 
xây dựng các chuyên trang, 
chuyên mục, tọa đàm, tin, bài, 
ảnh, trả lời phỏng vấn về Ngày 
Pháp luật trên các phương tiện 
thông tin đại chúng; phát huy 
vai trò của hệ thống loa truyền 
thanh tại cơ sở, trang thông tin 
điện tử tại các cơ quan, đơn vị. 

Với trách nhiệm là cơ 
quan thường trực Hội đồng 
phối hợp PBGDPL tỉnh, hàng 
năm, Sở Tư pháp đã tích cực, 
chủ động tham mưu UBND 
tỉnh ban hành nhiều văn bản 
để chỉ đạo, hướng dẫn việc thực 
hiện Ngày Pháp luật trong đó 
xác định rõ chủ đề, nội dung, 
hình thức tổ chức Ngày Pháp 
luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; in ấn, treo gần 
10.000 băng zôn, khẩu hiệu, pa 
nô, áp phích có nội dung tuyên 
truyền hưởng ứng Ngày Pháp 

Truyền thông về bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em ở 
xã Long Hưng, huyện Văn Giang
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luật; tham mưu UBND tỉnh tổ 
chức Lễ Mít tinh, diễu hành 
hưởng ứng Ngày Pháp luật; tổ 
chức Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến 
pháp năm 2013”; trực tiếp biên 
soạn hàng chục nghìn bộ Đề 
cương tuyên truyền, sổ tay 
hướng dẫn nghiệp vụ, hơn 500 
loại tờ gấp; phát hành 30.000 
cuốn “Tư pháp Hưng Yên - Phổ 
biến, giáo dục pháp luật”; đăng 
tải hàng trăm tin, bài, tài liệu 
tuyên truyền trên Trang thông 
tin điện tử của Sở để các cơ 
quan, đơn vị, địa phương tham 
khảo; xây dựng và phát hành 
hàng nghìn tài liệu hướng dẫn 
nghiệp vụ trong lĩnh vực phổ 
biến, giáo dục pháp luật; mở 
các lớp tập huấn nghiệp vụ.

Thiết thực hưởng ứng 
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(09/11) năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu 
Hội động phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức 
cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật năm 2022” trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên nhằm đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật, đưa 
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật 
trực tuyến trở thành Cuộc thi 
thường niên của Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật tỉnh.

Trên cơ sở hướng dẫn 
của Sở Tư pháp, các sở, ngành, 
đoàn thể tỉnh đã tổ chức triển 
khai Ngày Pháp luật bằng 
nhiều hình thức phong phú 
như: tổ chức hội nghị hưởng 
ứng Ngày Pháp luật, phổ biến 
pháp luật; tổ chức tọa đàm, 
trao đổi pháp luật; thực hiện 
các hoạt động tuyên truyền 
cổ động trực quan về Ngày 
Pháp luật bằng các hình thức 
treo băng rôn, khẩu hiệu tại 
trụ sở cơ quan, các địa điểm 
công cộng với các khẩu hiệu 
do Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp gợi 
ý, hướng dẫn; lồng ghép quán 
triệt, thực hiện chủ trương, 

chính sách mới của Đảng, Nhà 
nước, các luật, pháp lệnh mới 
được thông qua tại các kỳ họp 
Quốc hội; tổ chức sinh hoạt 
chuyên đề, hoạt động chuyên 
môn gắn với quán triệt, phổ 
biến, giới thiệu nội dung các 
văn bản mới trong phạm vi 
quản lý của đơn vị. 

Nhiều đơn vị đã tổ chức 
các hoạt động hưởng ứng Ngày 
Pháp luật đạt hiệu quả cao như: 
Sở Giáo dục và Đào tạo lồng 
ghép công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật trong các hoạt 
động ngoại khóa, phối hợp với 
Ban An toàn giao thông tỉnh 
tổ chức Lễ phát động tuyên 
truyền tại các trường học 
việc đội mũ bảo hiểm đối với 
người ngồi trên xe mô tô, xe 
gắn máy, xe đạp điện khi tham 
gia giao thông; Sở Tài nguyên 
và Môi trường tổ chức 167 hội 
nghị tuyên truyền các văn 
bản của Trung ương và của 
tỉnh liên quan đến hoạt động 
của ngành, xây dựng 30 tiểu 
phẩm tuyên truyền về bảo vệ 
môi trường đăng tải trên Báo 
Hưng Yên và Đài Phát thanh, 
truyền hình tỉnh, kẻ vẽ 3.900 
pa nô, áp phích tuyên truyền 
về bảo vệ môi trường và ứng 
phó biến đổi khí hậu; Công an 
tỉnh tổ chức 113 hội nghị tuyên 
truyền các Luật, liên quan đến 
hoạt động của ngành, 2.500 
buổi tuyên truyền pháp luật 
tập trung ở các địa bàn đông 

Tuyên truyền Luật Đất đai và Kế hoạch 93A của UBND tỉnh tại huyện Tiên Lữ
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(Xem tiếp trang  10)

dân cư, địa bàn phức tạp về 
trật tự an toàn xã hội, kẻ vẽ 
6.825 pa nô, áp phích tuyên 
truyền về hậu quả, tác hại 
cua tệ nạn xã hội và các biện 
pháp phòng ngừa, phát sóng 
250 chuyên mục truyền hình 
An ninh Hưng Yên, 60 chuyên 
mục Ống kính cảnh sát; Tỉnh 
Đoàn duy trì hoạt động của mô 
hình “Cổng trường trật tự an 
toàn giao thông”, “Đội thanh 
niên xung kích giữ gìn trật tự 
an toàn giao thông”, tổ chức 
được 600 buổi tuyên truyền 
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em, Luật Giao thông 
đường bộ, Luật Phòng, chống 
ma túy cho đoàn viên, thanh, 
thiếu niên; Hội Liên hiệp phụ 
nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội tổ 
chức được 1.034 lớp tập huấn, 
hội nghị giới thiệu, tuyên 
truyền các văn bản pháp luật 
mới ban hành, tổ chức 02 Cuộc 
thi Tìm hiểu pháp luật, phát 
hành 58.600 tờ gấp pháp luật, 
củng cố và duy trì hoạt động 
của 44 Câu lạc bộ, phối hợp 
với Trung tâm trợ giúp pháp lý 
Nhà nước - Sở Tư pháp tuyên 
truyền, trợ giúp pháp lý tại 88 
cơ sở cho 7.619 cán bộ, hội viên 
phụ nữ; Ban Quản lý các khu 
công nghiệp tổ chức hội nghị 
tuyên truyền, in ấn phẩm, sổ 
tay hướng dẫn, mỗi năm tổ 
chức được 02 hội nghị tuyên 
truyền, phổ biến các quy định 
của pháp luật về bảo vệ môi 
trường cho các doanh nghiệp 

trong các khu công nghiệp; 
xây dựng, duy trì Tủ sách 
pháp luật phục vụ nhu cầu tìm 
hiểu thông tin, pháp luật của 
cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động; biên tập và in 
ấn gần 350 cuốn Sổ tay hướng 
dẫn nghiệp vụ, 1.000 bộ tài liệu 
tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật, quảng bá giới thiệu môi 
trường đầu tư, chính sách, tiềm 
năng, cơ hội đầu tư và các khu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Trong tháng cao điểm 
hưởng ứng Ngày Pháp luật 
từ năm 2013 đến nay, UBND 
huyện Khoái Châu đã chỉ đạo 
các xã, thị trấn tổ chức được 
80 hội nghị tuyên truyền 
pháp luật thu hút 9.950 lượt 
người tham dự; UBND thành 
phố Hưng Yên  treo gần 1.000 
băngzôn, khẩu hiệu tại các 
trục đường chính trên địa bàn 
các xã, phường; UBND huyện 
Kim Động tổ chức treo 340 
băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở 
làm việc các cơ quan, đơn vị, 
trường học, các tuyến đường 
giao thông tập trung đông 
người, xây dựng và phát sóng 
chuyên mục “Pháp luật với 
đời sống” trên hệ thống truyền 
thanh từ huyện đến cơ sở ...

Có thể khẳng định rằng, 
qua 10 năm triển khai thực 
hiện, Ngày Pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên đã được các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh; UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
triển khai và tổ chức thực hiện 
nghiêm túc theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh. Thông qua việc 
thực hiện, hưởng ứng Ngày 
pháp luật, các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước được kịp 
thời phổ biến đến toàn thể cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức và nhân dân; giúp cán bộ, 
công chức, viên chức nói riêng 
và nhân dân nói chung nắm 
vững và thực hiện tốt những 
quy định của pháp luật, từ đó 
nâng cao hiệu quả hoạt động, 
nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của mỗi công dân. 
Ngày Pháp luật đã trở thành 
một sự kiện chính trị - pháp lý 
trong đời sống tinh thần của 
cán bộ, Nhân dân, ngày càng 
có sức lan toả, góp phần tôn 
vinh các giá trị, vai trò, ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng của Hiến 
pháp, pháp luật trong đời sống 
xã hội.  

Tích cực hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam năm 
2022 với chủ đề “Ngành Tư 
pháp đổi mới, sáng tạo, triển 
khai hiệu quả, toàn diện các 
lĩnh vực công tác; gắn kết chặt 
chẽ giữa xây dựng pháp luật 
với tổ chức thi hành pháp luật; 
hỗ trợ người dân, doanh nghiệp 
phục hồi và phát triển kinh tế; 
góp phần xây dựng xã hội dân 
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kết quả 10 năm 
THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 

Luật Phổ biến, giáo 
dục pháp luật 
(PBGDPL) được 

Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 
XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua 
ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2013. Qua 
10 năm triển khai thi hành 
Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên đã đạt được nhiều 
kết quả đáng ghi nhận.

I. THỰC HIỆN TRÁCH 
NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
TRONG CÔNG TÁC PBGDPL

Thực hiện Quyết 
định số 2216/QĐ-BTP  ngày 
30/7/2012 của Bộ Tư pháp 
về việc phê duyệt Kế hoạch 
triển khai thực hiện Luật 
PBGDPL, Sở Tư pháp đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch số 131/KH-UBND ngày 
21/9/2012 về việc triển khai 
thực hiện Luật PBGDPL trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm 
triển khai thống nhất, đồng bộ, 
hiệu quả, nâng cao nhận thức 

của các cấp, các ngành, các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp 
và Nhân dân về vị trí, vai trò 
của công tác PBGDPL; tạo sự 
chuyển biến về cơ bản, nâng 
cao nhận thức, ý thức chấp 
hành pháp luật của cán bộ 
và Nhân dân. Để định hướng 
công tác PBGDPL trên địa bàn 
tỉnh được thực hiện có trọng 

tâm, trọng điểm, bảo đảm 
quyền được thông tin về pháp 
luật, hàng năm Sở Tư pháp đã 
tham mưu UBND ban hành 
và trực tiếp ban hành các 
văn bản triển khai công tác 
PBGDPL, định hướng chủ đề, 
nội dung, hình thức PBGDPL; 
phân công, giao trách nhiệm 
cho các cơ quan, tổ chức; 

Đ/c Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen 
của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm 

thực hiện Luật PBGDPL và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
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hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra 
và tự kiểm tra gắn với sơ kết, 
tổng kết tạo điều kiện cho các 
sở, ban, ngành, đoàn thể và địa 
phương triển khai công tác 
PBGDPL được chủ động, đồng 
bộ, thống nhất. Căn cứ văn 
bản chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Hội đồng phối hợp PBGDPL 
tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn 
thể tỉnh; UBND các huyện, thị 
xã, thành phố đã chủ động xây 
dựng kế hoạch triển khai thực 
hiện Luật PBGDPL  tại đơn vị, 
địa phương phù hợp với lĩnh 
vực, địa bàn quản lý.

Công tác quán triệt, 
phổ biến nội dung cơ bản của 
Luật PBGDPL và các văn bản 
hướng dẫn thi hành cho đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động, báo 
cáo viên, tuyên truyền viên 
pháp luật, cán bộ, chiến sỹ 
các lực lượng vũ trang nhân 
dân được chú trọng thực hiện 
bằng nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú thông qua các hội 
nghị tập huấn, quán triệt hoặc 
tự nghiên cứu; qua các phương 
tiện thông tin đại chúng, loa 
truyền thanh, internet, pa-nô, 
áp-phích, tranh cổ động; đăng 
tải trên Công báo, trên trang 
thông tin điện tử; niêm yết tại 
trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ 
chức, khu dân cư; qua các cuộc 
Thi tìm hiểu pháp luật, qua 
hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa 

giải ở cơ sở; lồng ghép trong 
hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
sinh hoạt của tổ chức chính trị 
và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ 
sách pháp luật và các thiết chế 
văn hóa khác ở cơ sở. 

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC 
CÁC HOẠT ĐỘNG PBGDPL

1. Về nội dung
Qua 10 năm thực hiện 

Luật PBGDPL, nội dung 
PBGDPL trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên rất đa dạng, phong 
phú trong đó chủ yếu tập vào 
việc cung cấp thông tin pháp 
luật gắn với tuyên truyền, phổ 
biến quy định của Hiến pháp; 
quán triệt nội dung, tinh thần 
các văn bản pháp luật mới ban 
hành, có phạm vi điều chỉnh 
rộng; các văn bản, chính sách 
mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ 
sung, thay thế; các hành vi bị 
nghiêm cấm và chế tài xử lý 
mà trọng tâm là các quy định 
của pháp luật về dân sự, hình 
sự, hành chính, hôn nhân 
và gia đình, bình đẳng giới, 
đất đai, xây dựng, bảo vệ môi 
trường, lao động, giáo dục, y 
tế, quốc phòng, an ninh, giao 
thông, quyền và nghĩa vụ cơ 
bản của công dân, quyền hạn 
và trách nhiệm của cơ quan 
nhà nước, cán bộ, công chức. 
Một số cơ quan, đơn vị, địa 
phương đã chú trọng hơn đến 
tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục ý thức tôn trọng và chấp 

hành pháp luật; ý thức bảo vệ 
pháp luật; lợi ích của việc chấp 
hành pháp luật; gương người 
tốt, việc tốt trong thực hiện 
pháp luật. Bên cạnh đó, các địa 
phương, đơn vị còn bám sát 
những sự kiện chính trị quan 
trọng của đất nước để phổ 
biến, tuyên truyền các văn bản 
pháp luật có liên quan như việc 
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp; Đại hội Đảng các cấp tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc 
của Đảng…; triển khai các quan 
điểm, chính sách mới trong dự 
thảo văn bản luật, những vấn 
đề dư luận xã hội quan tâm 
hoặc cần định hướng dư luận; 
nội dung các điều ước quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên; 
chủ trương, quan điểm, chính  
sách về xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống pháp luật, cải cách 
hành chính, cải cách tư pháp 

và hoạt động tư pháp…

2. Hình thức PBGDPL

Thực hiện Luật PBGDPL, 
các đơn vị, địa phương trong 
tỉnh đã vận dụng sáng tạo, có 
hiệu quả các hình thức, mô 
hình, biện pháp PBGDPL đa 
dạng, phong phú sát thực với 
thực tế cuộc sống. Bên cạnh 
các hình thức truyền thống 
như họp báo, tổ chức hội nghị 
quán triệt, in ấn, cung cấp 
thông tin, tài liệu pháp luật, 
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nhiều mô hình hay, cách làm 
sáng tạo, hiệu quả mang lại 
hiệu ứng tích cực đã được 
áp dụng như mô hình Ngày 
Pháp luật, Ngày hội an toàn 
giao thông, nhóm nòng cốt 
tuyên truyền pháp luật, đội 
thanh niên xung kích giữ gìn 
trật tự an toàn giao thông, tổ 
chức thi tìm hiểu pháp luật 
trực tuyến. Từ năm 2013 đến 
nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 
15.703 cuộc PBGDPL trực tiếp 
cho 1.312.670 lượt người; biên 
soạn, phát hành 3.533.042 bản 
tài liệu các loại gồm tờ gấp 
pháp luật, sách hỏi đáp, sổ 
tay pháp luật, đề cương giới 
thiệu các luật; đăng tải, phát 
trên các phương tiện thông tin 
đại chúng và hệ thống truyền 
thanh cơ sở ngày càng tăng về 
số lượng dưới nhiều hình thức 
như hỏi đáp, tình huống, tiểu 
phẩm, phòng sự, giới thiệu văn 
bản, nghiên cứu trao đổi có nội 
dung thiết thực với 135.537 tin, 
bài, phóng sự; tổ chức 627 cuộc 
thi tìm hiểu pháp luật. Nhiều 
đơn vị, địa phương đã tổ chức 
thi bằng hình thức sân khấu 
hóa, tổ chức thi trắc nghiệm, 
thi trực tuyến (Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Sở Tư pháp, Công An 
tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Giao thông 
vận tải, Ban Tuyên giáo…).

Bên cạnh đó, một số hình 
thức PBGDPL mới, có hiệu quả 
cũng được áp dụng phù hợp 

với thực tiễn cuộc sống, gắn 
với ứng dụng công nghệ thông 
tin như giải đáp pháp luật qua 
thư điện tử (Sở Thông tin và 
Truyền thông, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư); tổ chức các cuộc 
thi tìm hiểu pháp luật, lồng 
ghép trong sinh hoạt của các 
tổ chức đoàn thể; triển khai 
mô hình “Kết nối zalo - Vì bình 
yên cuộc sống” (Công an tỉnh, 
Tỉnh Đoàn, Sở văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Hội liên hiệp 
phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, 
Hội Cựu chiến binh); giải đáp 
vướng mắc của doanh nghiệp, 
người dân trên Trang thông 
tin điện tử (Sở Tài chính, Cục 
Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Giao thông vận tải). Bộ 
Chỉ huy quân sự tỉnh đưa việc 
học tập pháp luật vào chương 
trình giáo dục chính trị trong 
toàn quân, tổ chức học tập mỗi 
tuần học một điều luật; Liên 
Đoàn lao động tỉnh thành lập 
các Tổ tự quản thực hiện tư 
vấn pháp luật lưu động tại các 
doanh nghiệp; Sở Tư pháp tổ 
chức tọa đàm kiến thức về bảo 
vệ môi trường, an toàn vệ sinh 
lao động và các chế độ, chính 
sách về bảo hiểm cho người 
lao động của các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh; Ban An toàn 
giao thông các cấp tổ chức ký 
cam kết thực hiện đảm bảo an 
toàn trật tự giao thông với các 
gia đình và khu dân cư…

Bên cạnh đó, hệ thống cơ 
sở dữ liệu pháp luật thời gian 
qua cũng được quan tâm đầu 
tư xây dựng, được xác định 
là một trong những nội dung 
quan trọng trên Trang thông 
tin điện tử của các địa phương, 
đơn vị, được nhiều cán bộ, 
công chức, viên chức, tổ chức, 
doanh nghiệp và người dân 
khai thác, sử dụng. Từ năm 
2013 đến nay, tỉnh Hưng Yên 
đã cập nhật được 2602 văn 

bản quy phạm pháp luật (390 
Nghị quyết, 1996 Quyết định 

và 216 Chỉ thị). Đến nay còn 
1903 văn bản quy phạm pháp 

luật còn hiệu lực (267 Nghị 
quyết, 1478 Quyết định và 158 

Chỉ thị).  Hiện nay, tất cả các 
cơ quan đơn vị, địa phương từ 
tỉnh tới cơ sở đều xây dựng 
được Trang thông tin điện 
tử (Website) trong đó có cập 
nhật, cung cấp văn bản pháp 
luật miễn phí để cán bộ, công 
chức và Nhân dân khai thác, 
sử dụng khi có nhu cầu. Một 
số địa phương, đơn vị đã sáng 
tạo, áp dụng một số hình thức 
PBGDPL hiệu quả như lồng 
ghép PBGDPL với phong trào 
toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân 
cư, phong trào xây dựng nông 
thôn mới, thanh niên tình 
nguyện, trong các buổi sinh 
hoạt của Câu lạc bộ; lựa chọn 
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những nội dung pháp luật phù 
hợp đưa vào thỏa ước, quy ước, 
tổ chức đối thoại chính sách 
pháp luật với doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh; lồng ghép tổ 
chức PBGDPL trong tiếp xúc cử 
tri của đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân; xây 
dựng các chuyên mục sóng 
trên Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh để trả lời, giải đáp 
pháp luật cho người dân như 
chuyên mục Phổ biến pháp 
luật phát sóng thứ 3 và thứ 5 
hàng tuần, chuyên mục Hộp 
thư truyền hình và An toàn 
giao thông phát sóng chủ nhật 
hàng tuần, chuyên mục An 
ninh Hưng Yên phát sóng thứ 
5 hàng tuần; lắp đặt hệ thống 
loa  truyền thanh tại các khu 
vực đông dân cư để thông tin 
về pháp luật (thành phố Hưng 
Yên, huyện Kim Động, huyện 
Khoái Châu…). Bên cạnh đó, 
hoạt động PBGDPL còn được 
lồng ghép qua các thiết chế 
ở cơ sở, kết hợp tư vấn pháp 
luật qua các đội, nhóm nòng 
cốt vận động Nhân dân chấp 
hành pháp luật (Hội Cựu chiến 
binh, Hội Nông dân, Hội Phụ 
nữ, Tỉnh Đoàn); xây dựng quy 
ước dòng họ, nhà thờ để giáo 
dục và xử lý người vi phạm 
pháp luật (Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch); thành lập địa 
chỉ tin cậy tư vấn pháp luật tại 
cơ sở, nhóm nòng cốt tuyên 

truyền pháp luật, Câu lạc bộ 
cùng chia sẻ, mô hình chi hộ 
phụ nữ không có chồng, con 
nghiện ma túy (Hội Liên hiệp 
phụ nữ tỉnh).

3. Kết quả triển khai 
PBGDPL cho đối tượng đặc 
thù và công tác PBGDPL trong 
nhà trường

Căn cứ các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của UBND 
tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, 
địa phương đã xây dựng Kế 
hoạch triển khai PBGDPL 
cho đối tượng đặc thù thuộc 
ngành, lĩnh vực, phạm vi quản 
lý. Hình thức PBGDPL thực 
hiện đa dạng như tổ chức tư 
vấn pháp luật cho phạm nhân, 
tọa đàm, tư vấn pháp luật cho 
lao động tự do, người lao động 
trong các khu công nghiệp; 
duy trì hoạt động của 03 tổ tự 
quản công nhân lao động khu 
nhà trọ, 15 tổ tuyên truyền, 
tư vấn pháp luật trong công 
nhân viên chức lao động ở 
Liên Đoàn lao động cấp huyện, 
công đoàn ngành, công đoàn 
cơ sở, Phòng tiếp đoàn viên và 
người lao động tại Liên Đoàn 
lao động tỉnh; tổ chức các lớp 
tư vấn tâm lý, các lớp học nghề 
hoặc hoạt động văn hóa- văn 
nghệ, thể thao, sinh hoạt tổ, đội 
kết hợp tuyên truyền, PBGDPL 
cho các đối tượng là người 
đang chấp hành hình phạt tù; 
người bị áp dụng các biện pháp 

tư pháp hoặc các biện pháp xử 
lý hành chính, người mới ra tù 
tái hòa nhập cộng đồng, thanh 
thiếu niên vi phạm pháp luật, 
lang thang cơ nhỡ. Đặc biệt 
hai tháng trước khi chấp hành 
xong án phạt tù, trại tạm giao 
Công an tỉnh đều tổ chức các 
lớp tư vấn, trợ giúp pháp lý 
nhằm định hướng, giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc 
cho phạm nhân trước khi hòa 
nhập cộng đồng. Hoạt động 
PBGDPL cho nạn nhân bạo lực 
gia đình được chú trọng thực 
hiện thông qua các hoạt động 
của dự án “Thúc đẩy trách 
nhiệm xã hội nhằm giải quyết 
vấn đề bạo lực giới tại 03 tỉnh 
Đồng bằng Sông Hồng”; kết 
hợp với ngành y tế tổ chức hội 
thảo về công tác phát hiện và 
hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia 
đình, tổ chức hội thảo chia sẻ 
kinh nghiệm xây dựng mạng 
lưới xử lý các vụ việc bạo lực 
gia đình và hỗ trợ người bị bạo 
lực gia đình tại cộng đồng; duy 
trì hoạt động có hiệu quả của 
101 Câu lạc bộ “Giới- phòng, 
chống bạo lực trong gia đình”, 
07 Câu lạc bộ “Bình đẳng giới”, 
44 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp 
luật”, 05 Câu lạc bộ “Cùng chia 
sẻ”, 517 địa chỉ tin cậy ở cộng 
đồng, 129 mô hình “Chi hội 
phụ nữ không có chồng, con 
nghiện ma túy”…

Công tác PBGDPL trong 
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nhà trường trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên thời gian qua được 
thực hiện chủ yếu thông qua 
việc tích hợp, lồng ghép với 
các môn học. Đối với bậc học 
mầm non, việc PBGDPL được 
triển khai trong chương trình 
học “Tôi yêu Việt Nam” theo 
hướng dẫn của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, tổ chức cuộc thi 
“Bé làm quen với Luật Giao 
thông” cho trẻ 4, 5 tuổi. Đối 
với học sinh tiểu học, tổ chức 
dạy và học có hiệu quả chủ đề 
“An toàn giao thông” với thời 
lượng 2 đến 3 tuần/năm học; 
lồng ghép việc tuyên truyền 
về an toàn giao thông trong 
các hoạt động ngoại khóa; 
triển khai giảng dạy bộ tài liệu 
“Giáo dục an toàn giao thông 
dành cho học sinh tiểu học”. 
Đối với bậc học THCS, THPT, 
các trường đại học, cao đẳng 
và trung cấp, việc PBGDPL 
được lồng ghép trong môn học 
Giáo dục công dân, môn nhà 
nước và pháp luật; phối hợp 
với Công ty Honda Việt Nam 
tổ chức các cuộc thi “An toàn 
giao thông cho nụ cười ngày 
mai”, “An toàn giao thông học 
đường”, “An toàn cùng xe đạp 
điện, xe máy điện”; tổ chức 
Lễ ra quân trọng điểm tuyên 
truyền pháp luật và trao tặng 
công trình thanh niên “Cùng 
em đến trường”. Hàng năm, 
các đơn vị, nhà trường tổ chức 
ký cam kết không tham gia 
buôn bán, vận chuyển, tàng 

trữ, không đốt pháo, sử dụng 
vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 
trợ và pháo nổ với cán bộ, giáo 
viên, nhân viên, phu huynh và 
học sinh; phối hợp với Công 
an tỉnh, Ban An toàn giao 
thông tỉnh, Tỉnh Đoàn thực 
hiện tuyên truyền, PBGDPL 
với các chủ đề “Đã uống rượu, 
bia, không lái xe”, “Đội mũ bảo 
hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, 
xe máy, xe đạp điện”, “Không 
sử dụng điện thoại khi lái 
xe”, “Mặc áo phao khi đi các 
phương tiện giao thông đường 
thủy”. Đoàn viên, thanh niên 
khối trường học tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, tham 
gia hướng dẫn giao thông tại 
các cổng trường và điểm nóng 
về trật tự an toàn giao thông; 
tiếp tục xây dựng và duy trì 
có hiệu quả hoạt động mô 
hình “Cổng trường trật tự an 
toàn giao thông”, “Văn hóa xếp 
hàng đón học sinh”, “Đội thanh 
niên xung kích giữ gìn trật tự 
an toàn giao thông”, Câu lạc bộ 
“Thanh niên phòng, chống tội 
phạm”, Câu lạc bộ “Thắp sáng 
niềm tin”…; xây dựng hòm 
thư góp ý, tố giác tội phạm tại 
các trường THPT, các trường 
đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp và dạy nghề 
trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói qua 10 năm 
triển khai thực hiện Luật 
PBGDPL, với sự vào cuộc của 
các cấp, các ngành, công tác 
PBGDPL trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên đã đạt được nhiều 
kết quả đáng ghi nhận. Công 
tác PBGDPL đã thực sự trở 
thành nhiệm vụ của cả hệ 
thống chính trị, quyền được 
thông tin về pháp luật của 
công dân cơ bản được bảo đảm. 
Nội dung PBGDPL ngày càng 
bám sát công tác xây dựng, thi 
hành và bảo vệ pháp luật. Việc 
PBGDPL đối với các luật, pháp 
lệnh được chú trọng ngay từ 
giai đoạn soạn thảo, lấy ý kiến, 
tập trung vào những vấn đề dư 
luận xã hội quan tâm hoặc cần 
định hướng dư luận. Nguồn 
lực và các điều kiện đảm bảo 
cho công tác PBGDPL được 
quan tâm hơn. Kể từ năm 
2013, Ngày Pháp luật Việt Nam 
được triển khai đồng bộ trên 
cả nước, thực sự trở thành 
sự kiện chính trị pháp lý, góp 
phần nâng cao ý thức của cán 
bộ, Nhân dân. Bên cạnh việc 
duy trì, phát triển các hình 
thức PBGDPL truyền thống, 
các đơn vị, địa phương đã sáng 
tạo, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, áp dụng nhiều 
hình thức, mô hình PBGDPL 
mới phù hợp với đối tượng, 
địa bàn đã có tác động tích 
cực đến nhận thức của cán bộ, 
Nhân dân, góp phần hạn chế 
vi phạm pháp luật, giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội ở địa phương. Tổ chức 
đội ngũ người làm công tác 
PBGDPL được củng cố, kiện 
toàn và hoạt động ngày càng 
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thiết thực, hiệu quả, chất lượng 
nguồn nhân lực làm công tác 
PBGDPL được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh kết 
quả đã đạt được, trong 10 năm 
thực hiện Luật PBGDPL trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên còn có 
một số tồn tại, hạn chế và bất 
cập như nhận thức của một số 
cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn 
vị, công chức, viên chức về 
vị trí, vai trò, tầm quan trọng 
của công tác PBGDPL tuy đã 
có chuyển biến nhưng chưa 
thực sự đầy đủ, toàn diện. Một 
vài nơi chưa thực sự coi trọng 
công tác này, chưa chủ động 
thực hiện PBGDPL đối với 
các lĩnh vực pháp luật thuộc 
phạm vi quản lý, còn coi công 
tác PBGDPL là nhiệm vụ riêng 
của ngành tư pháp; công tác 
kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Luật PBGDPL chưa được 
thực hiện thường xuyên. Hình 
thức PBGDPL tuy có nhiều đổi 
mới, song chưa theo kịp tình 
hình thực tiễn, nhất là đối với 
các đối tượng đặc thù; một 
số chương trình phối hợp về 
PBGDPL hoạt động chưa hiệu 
quả, chưa có nhiều hoạt động 
phối hợp. Kinh phí dành cho 
công tác PBGDPL chưa đáp 
ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

Để tiếp tục hoàn thiện 
Luật PBGDPL, thời gian tới đề 
nghị Chính phủ quan tâm hơn 
nữa, chỉ đạo Bộ Tài chính và 
chính quyền địa phương cân 
đối ngân sách, bảo đảm nguồn 
lực để thực hiện các Chương 
trình, Đề án về PBGDPL đáp 
ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đề 
ra. Ưu tiên đầu tư nguồn lực 
thực hiện công tác PBGDPL 

cho các nhóm đối tượng đặc 
thù, các lĩnh vực, địa bàn cần 
ưu tiên đầu tư gắn với thực 
hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia. Hội đồng phối 
hợp PBGDPL Trung ương và Bộ 
Tư pháp tham mưu, đề xuất với 
Chính phủ đưa công tác tuyên 
truyền, PBGDPL là Chương 
trình mục tiêu để có chỉ đạo 
tập trung nguồn lực và đầu tư 
kinh phí chung thống nhất từ 
Trung ương đến địa phương 
cho công tác này. Lồng ghép, 
kết hợp phù hợp giữa các 
chương trình, đề án, kế hoạch 
tránh dàn trải và giảm thời 
gian, công sức trong việc triển 
khai cũng như báo cáo của địa 
phương./.

              Vương Thị Tuyến

chủ, công  bằng, văn minh và 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng”, dưới sự 
chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tư 
pháp, cùng với sự quan tâm 
của các cấp uỷ đảng, chính 
quyền, sự tích cực, nhiệt tình 
của đội ngũ làm công tác phổ 
biến giáo dục pháp luật, việc 

thực hiện Ngày Pháp luật 
Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên 
ngày càng phát huy hiệu quả 
đích thực, góp phần nâng cao 
ý thức chấp hành pháp luật 
của cán bộ, công chức, viên 
chức và Nhân dân, tạo nếp 
sống sinh hoạt và duy trì thói 
quen tự giác học tập, tìm hiểu 
và chấp hành nghiêm chỉnh 

pháp luật; nâng cao tinh thần 
trách nhiệm và hiệu quả thực 
thi công vụ của đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, góp 
phần tăng cường quản lý xã 
hội bằng pháp luật, ổn định 
tình hình an ninh chính trị và 
trật tự, an toàn xã hội trên địa 
bàn tỉnh./.

Đào Cẩm Nhung

Ngày pháp luật... (Tiếp theo trang 4)



Bản tin Tư Pháp Hưng Yên

Phổ biến, giáo dục pháp luậtSố 79- 2022

11

Sức lan tỏa từ 
CUỘC THI TRỰC TUYẾN 

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

Thực hiện Kế 
hoạch số 140/
KH-UBND ngày 

02/8/2022 của UBND tỉnh về 
tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng 10 năm Ngày pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam năm 2022 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Để 
hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp 
luật nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông 
tin, đa dạng hóa các hình thức 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
(PBGDPL); khuyến khích, phát 
huy tinh thần chủ động học 
tập, tìm hiểu pháp luật trong 
cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động, học sinh, sinh 
viên và Nhân dân trên địa 
bàn tỉnh, Sở Tư pháp- cơ quan 
Thường trực Hội đồng phối 
PBGDPL tỉnh đã tham mưu 
Hội đồng phối hợp PBGDPL 
tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/
KH-HĐPH ngày 12/9/2021 về tổ 
chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm 
hiểu pháp luật năm 2022” trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Xác định việc tổ chức 
thành công cuộc thi Cuộc thi 
trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 

năm 2022” trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của công 
tác PBGDPL năm 2022 và là 
một trong những hoạt động 
thiết thực hưởng ứng Ngày 
Pháp luật Việt Nam (09/11), 
căn cứ nhiệm vụ được phân 
công tại mục V của Kế hoạch 
07/KH-HĐPH, Sở Tư pháp đã 
thành lập Ban Tổ chức, Tổ 
thư ký và ban hành Thể lệ 
Cuộc thi trong đó quy định 
rõ phạm vi, đối tượng dự thi, 
nội dung, hình thức và thời 
gian tổ chức Cuộc thi. Trước 

khi Cuộc thi trực tuyến diễn 
ra, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tổ 
chức chạy thử phần mềm, xây 
dựng video hướng dẫn dự thi 
đăng trên Trang thông tin điện 
tử của Sở Tư pháp. Để Cuộc 
thi được tổ chức thành công, 
đạt hiệu quả, ngày 27/9/2022, 
Ban tổ chức Cuộc thi đã ban 
hành Công văn số 13/BTC về 
việc phát động Cuộc thi trực 
tuyến, đề nghị Thủ trưởng các 
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố quan tâm đẩy 
mạnh công tác truyền thông 
về Cuộc thi; chỉ đạo, vận động, 

Đ/c Nguyễn Đình Chung, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực
 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải 
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
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khuyến khích, tạo điều kiện 
cho cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động và Nhân 
dân trên địa bàn thuộc phạm 
vi quản lý tích cực tham gia 
hưởng ứng. Trong quá trình 
diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức 
và Tổ Thư ký đã theo dõi, giải 
đáp vướng mắc của thí sinh 
dự thi qua số điện thoại được 
công bố tại Thể lệ. Nội dung 
thi là kiến thức pháp luật liên 
quan đến một số quy định 
pháp luật về lao động, cư trú và 
bảo vệ môi trường. Đối tượng 
dự thi là công dân Việt Nam 
từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang 
sinh sống, học tập và làm việc 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, 
trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ 
Thư ký và những cán bộ trực 
tiếp tham gia vào quá trình tổ 
chức Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức 
bằng hình thức trắc nghiệm 
trực tuyến trên Trang thông tin 
điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ 
https://sotuphap.hungyen.
gov.vn hoặc truy cập qua liên 
kết trên tại Trang thông tin 
điện tử của các sở, ban, ngành, 
đoàn thể tỉnh; UBND huyện, 
thị xã, thành phố. Có 03 bộ đề 
thi, mỗi bộ đề thi gồm 20 câu 
hỏi trắc nghiệm liên quan đến 
nội dung thi và 01 câu hỏi dự 
đoán “Có bao nhiêu người trả 
lời đúng tất cả các câu hỏi?” 
Người tham gia dự thi trả lời 
câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp 
trên máy tính hoặc thiết bị di 
động có kết nối Internet, lựa 

chọn thi 01 bộ đề thi trong 
tổng số 03 bộ đề thi để trả lời 
câu hỏi theo phần mềm được 
thiết kế sẵn. Thời gian tối đa 
20 phút/lần thi (gồm 20 câu 
hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự 
đoán số lượng người tham gia 
trả lời đúng các câu hỏi). Mỗi 
cá nhân được dự thi nhiều lần 
(mỗi lần dự thi có thể lựa chọn 
các bộ đề thi khác nhau). Hệ 
thống sẽ lựa chọn 01 bài dự thi 
có kết quả cao nhất để làm căn 
cứ xét giải.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm 
hiểu pháp luật năm 2022” trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên được 
triển khai đồng bộ trên địa 
bàn tỉnh tới 100% cơ quan, đơn 
vị cấp tỉnh và 10/10 huyện, thị 
xã, thành phố, có 18.397 người 
đăng ký với 30.731 lượt tham 
gia dự thi, trong đó có 1658 
người trả lời đúng 20/20 câu 
hỏi trắc nghiệm. Căn cứ kết 
quả chấm điểm tự động và kết 
quả xác minh, đối chiếu thông 
tin của thí sinh, Ban tổ chức 
công bố danh sách 21 cá nhân 
đạt giải gồm 01 giải nhất, 02 
giải nhì, 03 giải ba và 15 giải 
khuyến khích. Một số đơn vị 
có số lượng người dự thi cao 
như huyện Văn Giang có 3.106 
lượt đăng ký với 4.558 lượt dự 
thi, huyện Khoái Châu 2.612 
lượt đăng ký với 4.569 lượt dự 
thi, huyện Văn Lâm 2.895 lượt 
đăng ký, 4.433 lượt dự thi. Kết 
quả này thể hiện sự quan tâm, 
tham gia tích cực, đông đảo 

của các tầng lớp Nhân dân về 
Cuộc thi.

Với mục tiêu đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác PBGDPL, đáp 
ứng nhu cầu tìm hiểu pháp 
luật trong cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động, học 
sinh, sinh viên và nhân dân 
trên địa bàn tỉnh, góp phần 
nâng cao hiểu biết pháp luật, 
ý thức tôn trọng pháp luật và 
thói quen sống, làm việc theo 
pháp luật cho người dân, việc 
tổ chức Cuộc thi trực tuyến 
đã tạo thành đợt sinh hoạt 
chính trị pháp lý quan trọng, 
thể hiện sự đổi mới trong công 
tác PBGDPL đồng thời thể hiện 
tinh thần chủ động học tập, tự 
giác tìm hiểu, nâng cao hiểu 
biết về pháp luật của Nhân dân 
nói chung.

Phát huy kết quả đạt 
được, thời gian tới Sở Tư pháp 
sẽ tiếp tục tham mưu UBND 
tỉnh tăng cường công tác 
tuyên truyền, PBGDPL bằng 
nhiều hình thức trong đó, chú 
trọng việc phổ biến thông qua 
internet, các trang thông tin 
điện tử, mạng xã hội, mạng di 
động, tiếp tục đa dạng, nâng 
cao chất lượng các cuộc thi 
dưới hình thức trực tuyến để 
các cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật thực sự là sân chơi bổ ích, 
khuyến khích, tạo khí thế thi 
đua trong tìm hiểu các quy 
định pháp luật của cán bộ, công 
chức, viên chức và Nhân dân./.

     Đào Cẩm Nhung
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UBND TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH
QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI 
HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 02/8/2022, 
UBND tỉnh ban 
hành Quyết 

định số 32/2022/QĐ-UBND 
ban hành Quy chế phối hợp 
trong quản lý nhà nước đối 
với công tác thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành 
chính trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. Quyết định có hiệu lực 
kể từ ngày 12/8/2022 và thay 
thế Quyết định số 19/2015/
QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của 
UBND tỉnh ban hành Quy chế 
phối hợp giữa các cơ quan nhà 
nước, cá nhân trong công tác 
quản lý thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó,  quy chế quy 
định nguyên tắc, nội dung, 
hình thức và trách nhiệm phối 
hợp giữa các cơ quan trong 
quản lý nhà nước đối với công 
tác thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính trên địa 
bàn tỉnh.

1. Về nguyên tắc phối hợp
Việc phối hợp trong 

quản lý nhà nước đối với công 
tác thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên phải tuân 
thủ các quy định của pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính; 
Kịp thời, đảm bảo sự thống 
nhất, chặt chẽ trong phối hợp 
thực hiện công tác quản lý về 
xử lý vi phạm hành chính. Bảo 
đảm công tác quản lý và việc 

thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính được thực 
hiện kịp thời, hiệu quả đồng 
thời không làm ảnh hưởng đến 
chức năng, nhiệm vụ và hoạt 
động chuyên môn của các cơ 
quan, đơn vị có liên quan.

2. Về nội dung phối hợp
Nội dung phối hợp gồm 

xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật về xử lý vi phạm 

Huyện Khoái châu tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, 
Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định xử lý vi phạm hành chính  

trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
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hành chính; tổ chức thực hiện 
văn bản quy phạm pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính; 
phổ biến, giáo dục pháp luật, 
tập huấn và bồi dưỡng nghiệp 
vụ về xử lý vi phạm hành 
chính; thực hiện tham gia 
giải quyết, xử lý đối với hồ sơ 
xử phạt vi phạm hành chính 
thuộc trường hợp giải trình, có 
nhiều tình tiết phức tạp, phạm 
vi rộng thuộc thẩm quyền 
xử phạt của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện, thành 
phố, thị xã. Công bố công khai 
trên các phương tiện thông 
tin đại chúng việc xử phạt vi 
phạm hành chính đối với cá 
nhân, tổ chức vi phạm hành 
chính; kiểm tra, thanh tra việc 
thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính; tham gia 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
khởi kiện trong xử lý vi phạm 
hành chính; báo cáo công tác 
thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính và xây dựng 
và quản lý cơ sở dữ liệu về xử 
lý vi phạm hành chính.

3. Hình thức phối hợp
Quyết định ban hành 

Quy chế phối hợp trong quản 
lý nhà nước đối với công tác 
thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên quy định có 05 
hình thức phối hợp gồm: 

- Trao đổi ý kiến bằng 

văn bản hoặc cung cấp thông 
tin, tài liệu có liên quan đến 
công tác xử lý vi phạm hành 
chính theo yêu cầu của cơ 
quan chủ trì, cơ quan phối hợp; 

- Tổ chức tham gia họp 
liên ngành; 

- Hội nghị sơ kết, tổng 
kết công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính; 

- Thành lập, tham gia 
các đoàn thanh tra, kiểm tra 
liên ngành việc thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành 
chính; 

- Tham gia triển khai, 
thực hiện áp dụng các biện 
pháp cưỡng chế vi phạm hành 
chính theo quy định của pháp 
luật và các hình thức phối hợp 
khác theo quy định của pháp 
luật.

4. Trách nhiệm phối hợp 
trong xử lý vi phạm hành chính

Quy chế quy định rõ 
trách nhiệm phối hợp trong xử 
lý vi phạm hành chính của các 
cơ quan, bao gồm: Xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính; 
tổ chức thực hiện văn bản quy 
phạm pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính; phổ biến, 
giáo dục pháp luật, tập huấn 
và bồi dưỡng nghiệp vụ về xử 
lý vi phạm hành chính; thực 
hiện tham gia giải quyết, xử lý 
đối với hồ sơ xử phạt vi phạm 
hành chính thuộc trường hợp 

giải trình, có nhiều tình tiết 
phức tạp, phạm vi rộng thuộc 
thẩm quyền xử phạt của Chủ 
tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
cấp huyện; xác định hồ sơ xử 
lý vi phạm hành chính thuộc 
trường hợp có nội dung phức 
tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng 
đến quyền và lợi ích hợp pháp 
của nhiều đối tượng; công bố 
công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng việc xử 
phạt vi phạm hành chính đối 
với cá nhân, tổ chức vi phạm 
hành chính; kiểm tra, thanh 
tra việc thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính; 
tham gia giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, khởi kiện trong xử lý 
vi phạm hành chính; báo cáo 
công tác thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính; xây 
dựng và quản lý cơ sở dữ liệu 
về xử lý vi phạm hành chính.

Kinh phí thực hiện quản 
lý nhà nước đối với công tác 
thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính thuộc 
cấp nào do ngân sách cấp đó 
đảm bảo và được bố trí trong 
dự toán ngân sách nhà nước 
hàng năm của cơ quan, đơn vị, 
địa phương theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước và 
các văn bản pháp luật khác có 
liên quan. Các cơ quan, đơn vị 
lập dự toán kinh phí thực hiện 
quản lý nhà nước đối với công 
tác thi hành pháp luật về xử lý 
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vi phạm hành chính cùng thời 
điểm xây dựng dự toán ngân 
sách hàng năm, gửi cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định. 

Sở Tư pháp có trách 
nhiệm chủ trì, tham mưu giúp 
UBND tỉnh thực hiện quản lý 
nhà nước công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính trên địa bàn tỉnh 
theo quy định của pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính 
và Quy chế này. Theo dõi, đôn 
đốc đánh giá về công tác phối 
hợp; là cơ quan đầu mối tiếp 
nhận việc thống kê theo quy 

định để đánh giá tình hình, dự 

báo xu hướng vi phạm pháp 

luật hành chính, đề xuất giải 

pháp khắc phục, hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính./.

 Huyền Giang

Ai cũng nói thế
Bị cáo cố thanh minh:
- Thưa ông thẩm phán, tôi hoàn toàn vô tội.
- Phải, chẳng ai lại không nói như thế cả.
- Đấy, ông thấy chưa, nếu mọi người đều nói như thế thì đúng quá còn gì!!!

Nhà giống, người cũng giống
Cảnh sát hỏi một nghi can:
- Đêm khuya, anh mò vào nhà người khác làm gì?
- Chung cư mới xây, toàn là nhà giống nhau, tôi say quá nên vào nhầm nhà.
- Thế tại sao anh lại bỏ chạy khi trông thấy bà này bước ra?
- À, tôi tưởng đấy là bà vợ tôi.

Cần 12 suất
Chàng cao bồi bước vào tiệm bán súng tại Chicago, cao giọng:
- Cho một khẩu Rulô!
- Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, 6 viên và 12 viên, ông cần thứ nào?
- Chờ một lát - Cao bồi bước tới điện thoại quay số và hỏi - Alô! Ngân hàng A đó phải không? 

Cho hỏi ở đó có bao nhiêu người?…
Anh chàng nghe xong, quay sang người bán hàng:
- Cho loại 12 viên.

Nhân chứng
Quan toà hỏi bị cáo:
- Tại sao anh lại phủ nhận việc có mặt ở nơi xảy ra vụ án, trong khi những 20 nhân chứng 

khẳng định rằng họ trông thấy anh ở hiện trường?
- Thưa quý tòa, nhưng tôi có thể mời tới đây hàng trăm nhân chứng không hề trông thấy 

tôi ở đó.

Vui cười
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Tỉnh Hưng Yên tổng kết 10 năm thực hiện 
LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, 10 NĂM NGÀY 

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ TỔNG KẾT CUỘC THI 
TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2022”

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Sáng ngày 08/11/2022, 
UBND tỉnh tổ chức 
Hội nghị tổng kết 10 

năm thực hiện Luật Phổ biến, 
giáo dục pháp luật (PBGDPL), 
10 năm Ngày Pháp luật Việt 
Nam và tổng kết Cuộc thi trực 
tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 
2022” trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên. Đồng chí Đặng Ngọc 
Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 
đồng phối hợp PBGDPL tỉnh dự 
và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có 
thành viên và Tổ thư ký Hội 
đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; 
Chủ tịch Hội đồng phối hợp 
PBGDPL các huyện, thị xã, 
thành phố và những tập thể, 
cá nhân được khen thưởng.

Luật PBGDPL được Quốc 
hội nước Cộng  hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII 
kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 

20/6/2012 và có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2013, đây 
là văn bản pháp luật quan 
trọng, tạo cơ sở pháp lý đồng 
bộ, thống nhất cho công tác 
PBGDPL, tạo chuyển biến 
căn bản, bền vững về hiệu 
quả của hoạt động PBGDPL ở 
địa phương. Qua 10 năm phổ 
biến, quán triệt nội dung Luật 

PBGDPL và các văn bản hướng 
dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh 
đã được các cơ quan, đơn vị, 
địa phương cơ sở tổ chức triển 
khai thực hiện nghiêm túc, 
nâng cao vai trò, trách nhiệm 
trong công tác PBGDPL của 
cấp ủy, chính quyền, các cơ 
quan, ban, ngành, đoàn thể và 
địa phương, góp phần nâng 

Toàn cảnh Hội nghị
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cao hiểu biết pháp luật trong 
cán bộ, công chức và Nhân 
dân. Thực hiện Luật PBGDPL, 
các đơn vị, địa phương trong 
tỉnh đã vận dụng sáng tạo, có 
hiệu quả các hình thức, mô 
hình, biện pháp PBGDPL đa 
dạng, phong phú, phù hợp với 
thực tế cuộc sống. Từ năm 2013 
đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 
được 15.703 cuộc PBGDPL trực 
tiếp cho 1.312.670 lượt người, 
biên soạn, phát hành 3.533.042 
bản tài liệu; đăng tải, phát trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng và hệ thống truyền 
thanh cơ sở 135.537 tin, bài, 
phóng sự, tổ chức được 627 
cuộc thi tìm hiểu pháp luật. 

Hiện nay, tất cả các cơ 
quan đơn vị, địa phương từ tỉnh 
tới cơ sở đều xây dựng được 
Trang thông tin điện tử trong 
đó cập nhật, cung cấp văn bản 
pháp luật miễn phí để cán bộ, 
công chức, viên chức và Nhân 
dân khai thác, sử dụng khi có 
nhu cầu. Các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Pháp luật hàng 
năm được thực hiện đa dạng, 
linh hoạt, sáng tạo, phù hợp 
với điều kiện thực tế của mỗi 
cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Thiết thực hưởng ứng Ngày 
Pháp luật nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh, 
Sở Tư pháp đã tham mưu Hội 
động phối hợp PBGDPL tỉnh tổ 

chức cuộc thi trực tuyến “Tìm 
hiểu pháp luật năm 2022” trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm 
đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác 
PBGDPL, đưa Cuộc thi tìm hiểu 
pháp luật trực tuyến trở thành 
Cuộc thi thường niên của Hội 
đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

Cuộc thi được triển khai 
đồng bộ tới 100% cơ quan, đơn 
vị cấp tỉnh và 10/10 huyện, thị 
xã, thành phố, có 18.397 người 
đăng ký với 30.731 lượt tham 
gia dự thi, trong đó có 1658 
người trả lời đúng 20/20 câu 
hỏi trắc nghiệm. Căn cứ kết 
quả chấm điểm tự động và kết 
quả xác minh, đối chiếu thông 
tin của thí sinh, Ban tổ chức đã 
công bố danh sách 21 cá nhân 
đạt giải gồm 01 giải nhất, 02 
giải nhì, 03 giải ba và 15 giải 
khuyến khích.

Phát biểu chỉ đạo hội 
nghị, đồng chí Đặng Ngọc 
Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 
đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 
ghi nhận, biểu dương những 
kết quả đạt được của các cấp, 
ngành trong 10 năm thực hiện 
Luật  PBGDPL và hưởng ứng 
Ngày Pháp luật Việt Nam trên 
địa bàn tỉnh.  Để thực hiện tốt 
hơn Luật PBGDPL và hưởng ứng 
Ngày Pháp luật trong thời gian 
tới cần tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả Luật PBGDPL 

và các văn bản hướng dẫn thi 
hành, bảo đảm tính kế thừa, 
phát huy những kết quả đã đạt 
được; gắn nhiệm vụ PBGDPL 
với trách nhiệm chung trong 
thực hiện hoạt động quản lý 
nhà nước của mỗi cơ quan, 
đơn vị, địa phương; chú trọng 
PBGDPL cho các nhóm đối 
tượng đặc thù, yếu thế trên địa 
bàn tỉnh, nhất là người nghèo 
và đối tượng chính sách, người 
lao động trong doanh nghiệp,... 
bằng hình thức phù hợp. Các 
mục tiêu, nhiệm vụ công tác 
PBGDPL phải được cụ thể hóa 
bằng kế hoạch, chương trình 
hành động ở từng cơ quan, đơn 
vị gắn với công tác thi đua. Tăng 
cường hơn nữa sự phối hợp giữa 
các cấp, các ngành, các đoàn 
thể trong hoạt động triển khai 
nhiệm vụ PBGDPL. Đẩy mạnh 
hơn nữa việc ứng dụng công 
nghệ thông tin; phát huy vai 
trò các phương tiện thông tin, 
truyền thông đại chúng. 

Ghi nhận kết quả trong 
10 năm thực hiện Luật PBGDPL 
và 10 năm hưởng ứng Ngày 
Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã tặng Bằng khen 
cho 08 tập thể, 07 cá nhân có 
thành tích xuất sắc giai đoạn 
2013-2022, góp phần vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội 
chung của tỉnh.

Vương Thị Tuyến
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Một số giải pháp nhằm tiếp tục
 nâng cao hiệu quả công tác 
HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

 

Hòa giải ở cơ sở 
có vai trò quan 
trọng trong đời 

sống xã hội, có thể nói đây là 
một phương thức giải quyết 
tranh chấp hiệu quả. Bởi hòa 
giải thành sẽ hàn gắn và khôi 
phục tình cảm giữa các bên 
tranh chấp, giúp duy trì mối 
quan hệ đoàn kết, gắn bó trong 
cộng đồng dân cư. Ngay từ 
thời kỳ phong kiến, chế định 
hòa giải ở cơ sở đã được hình 
thành, trong các bản hương 
ước, quy ước của làng, xã đều 
quy định: hoà giải mâu thuẫn, 
hiềm khích trong nhân dân 
là bắt buộc. Các loại vụ, việc 
tranh chấp, vi phạm pháp luật 
nhỏ thuộc phạm vi hòa giải 
gồm xích mích giữa các thành 
viên trong gia đình, giữa các 
cá nhân trong quan hệ xóm 
giềng, tranh chấp nhỏ phát 
sinh từ quan hệ dân sự. Sau khi 
cách mạng tháng Tám thành 
công, chế định hòa giải được 
Nhà nước hết sức chú trọng và 
phát triển. Nhiều sắc lệnh về 
tổ chức bộ máy nhà nước được 

ban hành, trong đó quy định 
“Ban tư pháp xã hoà giải tất 
cả các việc hộ và thương mại 
do các người đương sự muốn 
mang ra trước ban tư pháp ấy”. 
Trải qua các thời kỳ giữ nước 
và dựng nước của dân tộc, hòa 
giải ở cơ sở luôn được đánh giá 
cao không chỉ là phương thức 
giải quyết tranh chấp ở cơ sở 
có hiệu quả mà còn là một 
phương thức an dân, vận động 
nhân dân phát huy sức mạnh 
tập thể, cùng thực hiện những 

nhiệm vụ cách mạng của địa 
phương và đất nước.

Nhằm phát huy hiệu 
quả của hoạt động hòa giải đối 
với công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL), Chỉ thị số 
32-CT/TW ngày 09/12/2003 
của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng trong công tác 
PBGDPL, nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật của cán bộ, 
nhân dân đã quy định “Tăng 
cường đổi mới các hình thức 

Huyện Yên Mỹ tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên
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PBGDPL … thông qua các hoạt 
động tư vấn pháp luật, trợ giúp 
pháp lý, hoà giải…”. Tiếp đến 
Luật PBGDPL năm 2012 cũng 
quy định một trong những 
hình thức PBGDPL “Thông 
qua… hoạt động trợ giúp pháp 
lý, hòa giải ở cơ sở”. Bên cạnh 
những kết quả đạt được, công 
tác hòa giải hiện nay vẫn còn 
có một số hạn chế như ở một 
số địa phương chưa thực sự 
nhận thức sâu sắc tầm quan 
trọng của công tác hòa giải 
đối với đời sống xã hội, vì vậy 
thiếu sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo, đầu tư kinh phí, cơ sở 
vật chất cho công tác này; đội 
ngũ hòa giải viên còn thiếu 
phương pháp, kỹ năng và kiến 
thức pháp luật chuyên sâu 
về hòa giải; một số cán bộ tư 
pháp - hộ tịch ở cơ sở còn hạn 
chế về năng lực, chuyên môn 
nghiệp vụ; một số tổ hòa giải 
chưa thực hiện đúng theo quy 
trình về công tác hòa giải ở cơ 
sở, còn xem việc hòa giải là 
đơn giản, chỉ mời các bên tiến 
hành hòa giải miệng, không 
vào sổ thống kê hồ sơ, nhất là 
đối với những vụ việc hòa giải 
thành, nên việc thống kê, báo 
cáo tỷ lệ hòa giải thành ở cơ 
sở thấp hơn so với vụ việc hòa 
giải trên thực tế. Mặt khác, các 
mâu thuẫn, tranh chấp trong 
nội bộ nhân dân, nhất là tranh 
chấp trong lĩnh vực đất đai 
ngày càng gia tăng và phức 
tạp hơn, trong khi số lượng và 

trình độ của hòa giải viên còn 
hạn chế nên đã ảnh hưởng rất 
nhiều đến hiệu quả hòa giải; 
nguồn ngân sách nhà nước 
ở cấp huyện, đặc biệt là ở cấp 
xã còn hạn chế nên việc bố 
trí kinh phí cho công tác hòa 
giải chưa nhiều, việc huy động 
nguồn kinh phí cho công tác 
hòa giải cũng còn khó khăn.

Để làm tốt công tác 
PBGDPL, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật, giữ gìn 
sự đoàn kết trong nhân dân, 
phát huy những giá trị văn 
hóa truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, góp phần đưa phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sở” và các phong trào khác đi 
vào chiều sâu, thiết thực, đồng 
thời khắc phục những tồn tại, 
hạn chế và nâng cao vị trí, vai 
trò, hiệu quả của công tác hòa 
giải ở cơ sở, thời gian tới, cần 
tập trung thực hiện tốt các giải 
pháp sau:

Thứ nhất, cần tăng 
cường sự phối hợp giữa chính 
quyền các đoàn thể, tổ chức 
chính trị và lực lượng Công 
an ở cơ sở trong thực hiện các 
vụ việc hòa giải. Hàng năm, 
tại các địa phương Phòng Tư 
pháp, công chức tư pháp - hộ 
tịch cần tham mưu cho UBND 
cùng cấp xây dựng chương 
trình phối hợp với Uỷ ban 
MTTQ và tổ chức thành viên 
chỉ đạo, hướng dẫn việc củng 
cố, kiện toàn tổ chức hoạt động 

của các Tổ hòa giải; tạo điều 
kiện và động viên, khuyến 
khích hội viên, thành viên của 
mình tham gia tích cực vào 
các hoạt động hòa giải. UBND 
các cấp chỉ đạo các ngành 
chuyên môn phối hợp chặt 
chẽ với Uỷ ban MTTQ cùng 
cấp kiện toàn tổ chức, theo dõi, 
kiểm tra tổ chức và hoạt động 
hòa giải, qua đó giới thiệu 
những người có đủ tiêu chuẩn 
để bầu làm hòa giải viên, động 
viên nhân dân tích cực tham 
gia xây dựng, củng cố tổ chức 
và hoạt động hòa giải. Trong 
quá trình hòa giải ở cơ sở cần 
tiến hành phối hợp với lực 
lượng Công an tại địa bàn như: 
công an cấp xã, phường; cán 
bộ phụ trách xã... để nâng cao 
hiệu quả chất lượng công tác 
hòa giải, cũng như giúp lực 
lượng công an chủ động nắm 
bắt được tình hình địa bàn.

Thứ hai, phát huy vai trò 
hòa giải là phương thức dân 
chủ phù hợp với pháp luật, đạo 
đức xã hội. Để hòa giải đi vào 
nề nếp, phát huy hiệu quả và 
vai trò của nó, bản thân hòa 
giải viên, tổ hòa giải phải biết 
vận dụng linh hoạt kết hợp 
chặt chẽ giữa lý và tình để 
giải quyết sự việc thấu tình 
đạt lý. Đặc biệt, nghiêm cấm 
việc thực hiện hòa giải để trốn 
tránh pháp luật. Mọi sự hòa 
giải phải đặt con người vào 
vị trí trung tâm, phù hợp với 
đạo đức xã hội. Hoạt động hòa 
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giải phải gắn liền với việc xây 
dựng và thực hiện các cuộc 
vận động, phong trào toàn dân 
đoàn kết và phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh trật tự ở 
địa phương.

Thứ ba, nâng cao nhận 
thức của cán bộ, nhân dân về 
vai trò của công tác hòa giải, 
phát huy vai trò của các chủ 
thể làm công tác hòa giải. Để 
công tác hòa giải ngày một 
phát triển, đáp ứng được yêu 
cầu thực tiễn đặt ra cần phải 
nâng cao nhận thức của nhân 
dân và cán bộ qua đó thấy 
được trách nhiệm của mình và 
nhìn nhận đúng hơn về công 
tác hòa giải. Cần phải tăng 
cường tuyên truyền, phổ biến 
sâu rộng chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về công tác 
hòa giải nhằm nâng cao hơn 
nữa nhận thức của toàn xã 
hội, đặc biệt là người dân về 
vị trí, vai trò và ý nghĩa quan 
trọng của công tác này, từ đó 
sử dụng ngày càng nhiều hơn 
biện pháp hòa giải để giải 
quyết các tranh chấp, mâu 
thuẫn trong cộng đồng. Xác 
định công tác hòa giải là một 
trong những nhiệm vụ quan 
trọng góp phần tích cực vào 
việc bảo đảm trật tự an toàn 
xã hội trong cộng đồng dân cư.

Thứ tư,  hoàn thiện về 
tổ chức bộ máy thực hiện hòa 
giải. Xuất phát từ đặc điểm 
vai trò là tổ chức tự quản của 

nhân dân, là hoạt động mang 
tính chất quần chúng trên cơ 
sở tự nguyện, do đó để bảo 
đảm thực hiện pháp luật hòa 
giải phải xã hội hóa hoạt động 
này, huy động rộng rãi lực 
lượng quần chúng nhân dân 
tham gia phong trào này. Hiện 
nay, pháp luật về hòa giải đã 
xác định các chủ thể và nội 
dung quản lý nhà nước đối với 
tổ hòa giải và vai trò của các tổ 
chức - chính trị trong công tác 
hòa giải. Để hoàn thiện hơn 
nữa bộ máy tổ chức thực hiện 
pháp luật về hòa giải cần mở 
rộng thêm phạm vi điều chỉnh 
bao gồm cả Ban hòa giải, đồng 
thời quy định cụ thể về cơ cấu 
tổ chức của Ban hòa giải.

Thứ năm, tăng cường 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
và nghiệp vụ cho những người 
làm công tác hòa giải. Từ thực 
tiễn công tác hòa giải cho 
thấy, thực trạng về trình độ 
của những người làm công tác 
hòa giải hiện nay vẫn còn hạn 
chế lại không được cập nhập, 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
thường xuyên, nhất là những 
lĩnh vực pháp luật liên quan 
đến công tác hòa giải. Thực 
tế cho thấy việc tọa đàm, trao 
đổi kinh nghiệm sẽ giúp cho 
các hòa giải viên hiểu rõ hơn, 
có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm lẫn nhau, tích lũy 
kỹ năng hòa giải và có kiến 
thức thực tế. Thường xuyên 
rà soát lại tiêu chuẩn của hòa 
giải viên một cách chặt chẽ, 
nhất là trình độ văn hóa, kiến 
thức pháp luật và uy tín trong 

cộng đồng dân cư. Đây là yếu 
tố mang tính quyết định cho 
việc hòa giải đạt hay không 
đạt ngay bước đầu tiên. Vì vậy, 
việc bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật cho hòa giải viên là cần 
thiết và phải được làm thường 
xuyên, dưới nhiều hình thức 
khác nhau.

Thứ sáu,  tăng cường 
hướng dẫn, kiểm tra đối với 
công tác hòa giải ở cơ sở. 
Thực tiễn hoạt động công 
tác hòa giải cho thấy, nơi nào 
được sự quan tâm theo dõi, 
chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của 
chính quyền các cấp thì công 
tác hòa giải ở nơi đó luôn đạt 
được hiệu quả cao. Việc kiểm 
tra, đánh giá chất lượng hoạt 
động của đội ngũ hòa giải phải 
được tiến hành thường xuyên 
hàng năm kết hợp với báo cáo 
sơ kết, tổng kết. Hằng năm, các 
cấp chính quyền, các tổ chức 
chính trị - xã hội phải đưa công 
tác hòa giải vào chương trình 
mục tiêu chung của hoạt động 
phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương. Định kỳ báo cáo tình 
hình hoạt động hòa giải để cấp 
trên nắm bắt và kịp thời giải 
quyết những khó khăn, vướng 
mắc trong công tác hòa giải. 
Trên cơ sở các quy định của 
pháp luật về hòa giải ở cơ sở 
các ngành, các cấp tăng cường 
thực hiện nghiêm các nhiệm 
vụ đề ra; tăng cường công tác 
hướng dẫn, kiểm tra, để giải 
quyết kịp thời./.

 Đỗ Thị Phượng



Bản tin Tư Pháp Hưng Yên

Phổ biến, giáo dục pháp luậtSố 79- 2022

21

GIỚI THIỆU VĂN BẢN

1. Nghị định số 88/2022/
NĐ-CP ngày 26/10/2022 của 
Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Theo đó, đối với các 
hành vi vi phạm quy định liên 
quan về tổ chức giảng dạy, 
hình thức xử phạt và mức phạt 
cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 3.000.000 
đồng đến 5.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi: 
không tổ chức giảng dạy theo 
kế hoạch đào tạo, tiến độ đào 
tạo, thời khóa biểu, kế hoạch 
giảng dạy, sổ giáo án; không tổ 
chức giảng dạy đúng cấu trúc 
thời gian đào tạo lý thuyết, 
thời gian đào tạo thực hành 
của từng môn học, mô đun 
trong chương trình đào tạo.
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 
đối với hành vi không dạy đủ 
số giờ học hoặc khối lượng 
học tập, kiến thức tối thiểu 
của các môn học, mô-đun 
trong chương trình đào tạo 
theo các mức phạt sau: phạt 
cảnh cáo đối với hành vi vi 
phạm dưới 5% tổng số giờ học; 
phạt tiền từ 500.000 đồng đến 
1.000.000 đồng đối với hành 

vi vi phạm từ 5% đến dưới 10% 
tổng số giờ học; phạt tiền từ 
1.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với hành vi vi phạm 
từ 10% đến dưới 15% tổng số 
giờ học; phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với hành vi vi phạm từ 
15% đến dưới 20% tổng số giờ 
học; phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng đối 
với hành vi vi phạm từ 20% 
tổng số giờ học trở lên.Phạt 
tiền từ 30.000.000 đồng đến 
40.000.000 đồng đối với hành 
vi tổ chức cho người học bảo 
vệ khóa luận tốt nghiệp không 
đủ điều kiện theo quy định.

Hình thức xử phạt bổ 
sung: Tước quyền sử dụng 
giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp, 
giấy chứng nhận đăng ký bổ 
sung hoạt động giáo dục nghề 
nghiệp có thời hạn đối với một 
số hành vi

Các biện pháp khắc 
phục hậu quả được áp dụng 
gồm: buộc dạy đủ số giờ học, 
khối lượng học tập, kiến thức 
tối thiểu của các môn học 
hoặc mô-đun trong chương 
trình đào tạo; buộc hủy bỏ kết 

quả kiểm tra, thi kết thúc môn 
học, mô-đun đối; buộc hủy bỏ 
kết quả đánh giá khóa luận tốt 
nghiệp.

Ngoài ra, Nghị định 
cũng quy định về hình thức và 
mức phạt đối với các hành vi 
vi phạm quy định về đào tạo 
liên thông, liên kết đào tạo.

Nghị định có hiệu lực thi 
hành từ ngày 12/12/2022. 

2. Nghị định số 83/2022/
NĐ-CP ngày 18/10/2022 của 
Chính phủ quy định về nghỉ 
hưu ở tuổi cao hơn đối với cán 
bộ, công chức giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý

Theo đó, đối tượng cán 
bộ, công chức được nghỉ hưu 
ở tuổi cao hơn gồm cán bộ, 
công chức nữ giữ các chức vụ, 
chức danh: Phó Trưởng ban, 
cơ quan Đảng ở trung ương; 
Phó Giám đốc Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó 
Tổng Biên tập Báo Nhân dân, 
Phó Tổng Biên tập Tạp chí 
Cộng sản; Phó Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội 
đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm 
các Ủy ban của Quốc hội, Phó 
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Chủ nhiệm Văn phòng Quốc 
hội; Phó Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao, Phó Viện trưởng 
Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao; Thứ trưởng, cấp phó của 
người đứng đầu cơ quan ngang 
bộ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng 
Chủ tịch nước, Phó Tổng Kiểm 
toán Nhà nước; Phó trưởng 
các tổ chức chính trị - xã hội 
ở trung ương; Phó Bí thư tỉnh 
ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực 
thuộc trung ương. Chủ tịch 
HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung 
ương; Ủy viên Ủy ban Kiểm 
tra Trung ương; Giám đốc Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia Sự 
thật; Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu lập pháp thuộc Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội; Giám đốc 
Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám 
đốc Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh, Tổng giám 
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 
Trưởng ban Ban quản lý Lăng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch 
Ủy ban giám sát tài chính Quốc 
gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản 
lý vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp; Phó Chủ tịch HĐND, 
Phó Chủ tịch UBND thành phố 
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh; Ủy viên Thường trực 
Hội đồng Dân tộc và các Ủy 
ban của Quốc hội; Ủy viên Ban 
Thường vụ kiêm Trưởng các 
Ban đảng của Thành ủy thành 
phố Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh; Ủy viên Ban Thường 
vụ tỉnh ủy, thành ủy là người 

dân tộc thiểu số. 

Công chức được bổ 
nhiệm chức danh Thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm 
sát viên Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao. Bảo đảm tuổi nghỉ 
hưu không vượt quá 65 tuổi đối 
với nam và 60 tuổi đối với nữ

Nghị định 83/2022/NĐ-
CP có hiệu lực thi hành từ ngày 
20/10/2022 và thay thế  Nghị 
định 53/2015/NĐ-CP  và  Nghị 
định 104/2020/NĐ-CP.

3. Nghị định số 59/2022/
NĐ-CP ngày 05/9/2022 của 
Chính phủ quy định về định 
danh và xác thực điện tử

Đối tượng được cấp tài 
khoản định danh điện tử: Công 
dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi 
trở lên; đối với công dân Việt 
Nam là người chưa đủ 14 tuổi 
hoặc là người được giám hộ 
được đăng ký theo tài khoản 
định danh điện tử của cha, 
mẹ hoặc người giám hộ; người 
nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên 
nhập cảnh vào Việt Nam; đối 
với người nước ngoài là người 
chưa đủ 14 tuổi hoặc là người 
được giám hộ được đăng ký 
theo tài khoản định danh điện 
tử của cha, mẹ hoặc người 
giám hộ; cơ quan, tổ chức được 
thành lập hoặc đăng ký hoạt 
động tại Việt Nam.

 Đăng ký tài khoản định 
danh điện tử mức độ 1 qua ứng 
dụng VNelD đối với công dân 

đã có thẻ Căn cước công dân 
gắn  chíp  điện tử. Công dân 
sử dụng thiết bị di động tải và 
cài đặt ứng dụng VNelD. Công 
dân sử dụng ứng dụng VNelD 
để nhập thông tin về số định 
danh cá nhân và số điện thoại 
hoặc địa chỉ thư điện tử; cung 
cấp các thông tin theo hướng 
dẫn trên ứng dụng VNelD; thu 
nhận ảnh chân dung bằng 
thiết bị di động và gửi yêu cầu 
đề nghị cấp tài khoản định 
danh điện tử tới cơ quan quản 
lý định danh và xác thực điện 
tử qua ứng dụng VNelD. Cơ 
quan quản lý định danh điện 
tử thông báo kết quả đăng ký 
tài khoản qua ứng dụng VNelD 
hoặc tin nhắn SMS hoặc địa 
chỉ thư điện tử.

 Đăng ký tài khoản định 
danh điện tử mức độ 2 đối với 
công dân đã được cấp thẻ Căn 
cước công dân gắn  chíp  điện 
tử. Công dân đến Công an xã, 
phường, thị trấn hoặc nơi làm 
thủ tục cấp thẻ Căn cước công 
dân để làm thủ tục cấp tài 
khoản định danh điện tử. Công 
dân xuất trình thẻ Căn cước 
công dân gắn  chíp  điện tử, 
cung cấp thông tin về số điện 
thoại hoặc địa chỉ thư điện tử 
và đề nghị bổ sung thông tin 
được tích hợp vào tài khoản 
định danh điện tử. Cán bộ tiếp 
nhận nhập thông tin công dân 
cung cấp vào hệ thống định 
danh và xác thực điện tử; chụp 
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ảnh chân dung, thu nhận vân 
tay của công dân đến làm 
thủ tục để xác thực với Cơ sở 
dữ liệu căn cước công dân và 
khẳng định sự đồng ý đăng ký 
tạo lập tài khoản định danh 
điện tử.

Cơ quan quản lý định 
danh điện tử thông báo kết 
quả đăng ký tài khoản qua ứng 
dụng VNelD hoặc tin nhắn 
SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

    Nghị định có hiệu lực 
thi hành từ ngày 20/10/2022.

4. Nghị quyết số 144/NQ-
CP ngày 05/11/2022 của Chính 
phủ về việc bảo đảm thuốc, 
trang thiết bị y tế và thanh 
toán chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế

Nghị quyết cho phép 
quyết toán, thanh toán chi phí 
khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
năm 2021 bằng chi phí khám, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế theo 
báo cáo quyết toán năm của cơ 
sở khám, chữa bệnh sau khi 
đã được cơ quan bảo hiểm xã 
hội giám định, trong đó tiền 
khám, tiền giường, tiền dịch 
vụ kỹ thuật, tiền xét nghiệm, 
máu, chế phẩm máu đã được 
sử dụng cho người bệnh trong 
phạm vi hưởng và mức hưởng 
của người tham gia bảo hiểm y 
tế quyết toán, thanh toán thực 
hiện theo số lượng thực tế 

sử dụng và mức giá theo quy 
định hiện hành.

Chi phí về thuốc, hóa 
chất, vật tư y tế chưa được tính 
trong giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế  hoặc 
sử dụng trong các kỹ thuật 
chưa được ban hành giá khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 
tế  đã được sử dụng cho người 
bệnh trong phạm vi hưởng và 
mức hưởng của người tham 
gia bảo hiểm y tế. Việc quyết 
toán, thanh toán thực hiện 
theo số lượng thực tế sử dụng 
và giá mua theo quy định. Cho 
phép tiếp tục thanh toán chi 
phí khám, chữa bệnh bảo hiểm 
y tế  của các dịch vụ kỹ thuật 
thực hiện bằng máy do nhà 
thầu cung cấp sau khi trúng 
thầu vật tư, hóa chất theo kết 
quả lựa chọn nhà thầu đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định của Luật Đấu 
thầu trước ngày 05/11/2022. 
Thời hạn thực hiện theo thời 
gian thực hiện hợp đồng đã 
ký trước ngày 05/11/2022 hoặc 
không quá 12 tháng kể từ ngày 
05/11/2022.

Nghị quyết có hiệu lực 
từ ngày ký ban hành.

5. Quyết định số 19/2022/
QĐ-TTg ngày 22/9/2022 của 
Thủ tướng chính phủ về chi 
phí quản lý bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo 

hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Theo đó, mức chi phí 
quản lý bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp giai đoạn 2022-2024 
như sau:

- Mức chi phí quản lý 
bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp), bảo hiểm thất 
nghiệp thực hiện theo quy 
định tại khoản 1 Điều 1 Nghị 
quyết 09/2021/UBTVQH15.

- Mức chi phí quản lý 
bảo hiểm y tế bình quân tối đa 
3,5% tiền đóng bảo hiểm y tế, 
được trích từ quỹ bảo hiểm y 
tế, trong đó: năm 2022 tối đa 
3,55%, năm 2023 tối đa 3,5% và 
năm 2024 tối đa 3,45%.

Dự toán chi phí quản lý 
bảo hiểm y tế hằng năm được 
xác định theo mức chi phí tính 
trên dự toán thu tiền đóng bảo 
hiểm y tế hằng năm.

- Các đơn vị thực hiện 
sử dụng và quyết toán chi phí 
quản lý bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y 
tế được giao hằng năm theo 
chế độ quy định. Phần chênh 
lệch giữa chi phí quản lý quyết 
toán trong phạm vi dự toán 
được giao và chi phí quản lý 
theo tỷ lệ tính trên số thực thu, 
thực chi được trừ vào dự toán 
chi phí quản lý năm sau.
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6. Quyết định số 
18/2022/QĐ-TTg ngày 
02/8/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ  ban hành quy 
định điều kiện, trình tự, thủ 
tục, hồ sơ xét, công nhận, 
công bố và thu hồi quyết 
định công nhận địa phương 
đạt chuẩn nông thôn mới, 
đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao, đạt chuẩn nông 
thôn mới kiểu mẫu và hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021 
- 2025

Theo đó, thu hồi quyết 
định công nhận xã đạt chuẩn 
nông thôn mới khi thuộc 01 
trong các trường hợp: Có từ 
30% đến 50% số tiêu chí xã 
không đạt chuẩn theo Bộ tiêu 
chí Quốc gia về xã nông thôn 
mới (Trong đó có một trong 
các tiêu chí: Thu nhập; Môi 
trường và an toàn thực phẩm; 
Môi trường; Chất lượng môi 
trường sống; Quốc phòng và 
An ninh). Có từ 50% số tiêu 
chí xã trở lên không đáp ứng 
mức đạt chuẩn theo yêu cầu 
của Bộ tiêu chí quốc gia về xã 
nông thôn mới giai đoạn 2021 
- 2025.

Bên cạnh đó, huyện đã 
được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới bị thu hồi quyết 
định công nhận khi có từ 30% 
số xã trở lên bị thu hồi quyết 
định công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới. Có từ 30% đến 

dưới 50% số tiêu chí huyện 
(Trong đó có một trong các 
tiêu chí: Kinh tế; Môi trường; 
Chất lượng môi trường sống; 
Hệ thống chính trị - An ninh, 
trật tự - Hành chính công; An 
ninh, trật tự - Hành chính 
công) hoặc có từ 50% số tiêu 
chí huyện trở lên không đáp 
ứng mức đạt chuẩn theo yêu 
cầu của Bộ tiêu chí quốc gia 
về huyện nông thôn mới  giai 
đoạn 2021 - 2025.

Quyết định có hiệu lực 
từ ngày ký ban hành.

7. Thông tư số 62/2022/
TT-BTC ngày 05/10/2022 của 
Bộ Tài chính quy định việc 
quản lý và sử dụng kinh 
phí sự nghiệp từ ngân sách 
nhà nước thực hiện chế độ 
áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở cai nghiện ma túy bắt 
buộc; công tác cai nghiện ma 
túy tự nguyện tại gia đình, 
cộng đồng, cơ sở cai nghiện 
ma túy và quản lý sau cai 
nghiện ma túy

Theo đó, nội dung và 
mức chi cai nghiện ma túy tự 
nguyện được quy định cụ thể 
như sau:

Chi cho công tác tổ 
chức cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại gia đình, cộng 
đồng gồm chi lập, xét duyệt 
hồ sơ đăng ký cai nghiện ma 
túy tự nguyện tại gia đình, 
cộng đồng, chi tư vấn, hướng 

dẫn lập hồ sơ cai nghiện ma 
túy tự nguyện tại gia đình, 
cộng đồng, chi nước uống 
cho người tham dự. Chi thù 
lao hàng tháng đối với người 
được giao nhiệm vụ tư vấn 
tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ 
trợ các đối tượng cai nghiện 
tự nguyện tại gia đình, cộng 
đồng theo phân công của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 
Chi hỗ trợ 01 (một) lần kinh 
phí cai nghiện đối với người 
cai nghiện ma túy tự nguyện 
tại gia đình, cộng đồng khi 
hoàn thành ít nhất 03 (ba) giai 
đoạn theo quy định tại Điều 
22, Điều 23 và Điều 24 của 
Nghị định số 116/2021/NĐ-
CP. Mức hỗ trợ tối thiểu bằng 
mức lương cơ sở hiện hành. 
Căn cứ khả năng cân đối của 
ngân sách địa phương, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh trình 
Hội đồng nhân dân cấp cùng 
cấp xem xét quyết định mức 
hỗ trợ cao hơn mức lương cơ 
sở hiện hành.

Chi thực hiện chế độ, 
chính sách đối với người cai 
nghiện ma túy tự nguyện 
tại cơ sở cai nghiện ma túy 
gồm chi tiền thuốc cắt cơn, 
giải độc, điều trị rối loạn tâm 
thần cho người cai nghiện 
ma túy tự nguyện tại các cơ 
sở cai nghiện công lập theo 
quy định tại khoản 1 Điều 39 
Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 
và theo hướng dẫn chuyên 
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môn của Bộ Y tế. Chi phí cai 
nghiện ma túy gồm khám 
sàng lọc, đánh giá mức độ 
nghiện, thực hiện các dịch vụ 
kỹ thuật xét nghiệm y tế theo 
chỉ định của bác sỹ và theo 
hướng dẫn chuyên môn của 
Bộ Y tế để quyết định chế độ 
cai nghiện ma túy. Chi thuốc 
chữa bệnh thông thường, 
phòng chống lây nhiễm HIV/
AIDS, các bệnh truyền nhiễm 
và phòng chống dịch bệnh cho 
người cai nghiện bắt buộc bị 
ốm được điều trị tại cơ sở cai 
nghiện bắt buộc: Mức chi theo 
chi phí thực tế và hóa đơn 
chứng từ hợp pháp. Cơ sở lập 
dự toán phù hợp với tình hình 
thực tế hàng năm trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt. Chi 
hỗ trợ tiền ăn, quần áo, chăn, 
màn, chiếu, gối, đồ dùng sinh 
hoạt cá nhân và băng vệ sinh 
(đối với người cai nghiện tự 
nguyện là nữ) đối với người cai 
nghiện tự nguyện tại cơ sở cai 
nghiện công lập.

 Thông tư có hiệu lực thi 
hành từ ngày 19/11/2022.

8. Thông tư số 61/2022/
TT-BTC ngày 05/10/2022 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
lập dự toán, sử dụng và thanh, 
quyết toán kinh phí tổ chức 
thực hiện bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất

Đối tượng áp dụng của 

Thông tư là tổ chức được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền 
giao thực hiện nhiệm vụ bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất theo quy 
định của pháp luật (sau đây 
gọi là Tổ chức làm nhiệm vụ 
bồi thường) và các đối tượng 
khác có liên quan tới việc lập, 
sử dụng và thanh, quyết toán 
kinh phí tổ chức thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất.

Nội dung chi tổ 
chức thực hiện bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư gồm: 
Chi tuyên truyền  các chính 
sách, chế độ về bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất và tổ chức vận 
động các đối tượng liên quan 
thực hiện quyết định thu hồi 
đất. Chi điều tra, khảo sát, đo 
đạc, kiểm đếm  theo quy định 
tại khoản 1 Điều 69 của Luật 
Đất đai năm 2013 gồm: Phát tờ 
khai, hướng dẫn người bị thiệt 
hại kê khai; trích đo địa chính 
thửa đất đối với thửa đất tại 
nơi chưa có bản đồ địa chính 
phục vụ bồi thường, giải phóng 
mặt bằng; đo đạc xác định diện 
tích thực tế các thửa đất nằm 
trong ranh giới khu đất thu 
hồi để thực hiện dự án (nếu 
có) của từng tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân làm căn cứ thực 
hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất trong trường hợp phải đo 

đạc lại; kiểm kê số lượng nhà, 
công trình, cây trồng, vật nuôi 
và tài sản khác bị thiệt hại khi 
Nhà nước thu hồi đất của từng 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân…
Chi lập, thẩm định, chấp 
thuận, phê duyệt, công khai 
phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư  từ khâu tính toán 
các chỉ tiêu, xác định mức 
bồi thường, hỗ trợ đến khâu 
phê duyệt phương án, thông 
báo công khai phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư. Chi 
tổ chức chi trả tiền bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư theo phương 
án bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư đã được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt theo 
quy định.

Thông tư có hiệu lực thi 
hành từ ngày 20/11/2022.

9. Thông tư số 55/2022/
TT-BTC ngày 24/8/2022 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 238/2016/TT-
BTC quy định về giá dịch vụ 
kiểm định an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường đối với 
xe cơ giới, thiết bị và xe máy 
chuyên dùng đang lưu hành; 
đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị 
kiểm tra xe cơ giới

Theo đó, biểu giá dịch 
vụ đăng kiểm xe ô tô các loại 
được điều chỉnh tăng 10.000 
đồng/xe so với hiện nay. Cụ 
thể, xe ô tô tải có khối lượng 
hàng chuyên chở cho phép 
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tham gia giao thông trên 20 
tấn, xe ô tô đầu kéo có khối 
lượng kéo theo cho phép tham 
gia giao thông trên 20 tấn và 
các loại xe ô tô chuyên dùng 
mức giá tăng từ 560.000 đồng/
xe lên 570.000 đồng/xe.

Máy kéo, xe chở hàng 
bốn bánh có gắn động cơ, xe 
chở người bốn bánh có gắn 
động cơ và các loại phương 
tiện vận chuyển tương tự; rơ 
moóc, sơ mi rơ moóctăng từ 
180.000 đồng/xe lên 190.000 
đồng/xe. Xe ô tô chở người 
trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe 
buýt: tăng từ 350.000 đồng/
xe lên 360.000 đồng/xe. Xe ô 
tô chở người từ 10 ghế đến 24 
ghế (kể cả lái xe), mức giá sẽ 
là 290.000 đồng/xe thay cho 
mức 280.000 đồng/xe hiện 
nay. Xe ô tô chở người dưới 10 
chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương, 
mức giá sẽ là 250.000 đồng/xe 
thay cho mức 240.000 đồng/xe 
hiện nay.

Bộ Tài chính cũng quyết 
định thay đổi giá dịch vụ kiểm 
định an toàn kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường lần đầu đối với 
thiết bị, xe máy chuyên dùng 
đang lưu hành đối với máy 
ủi công suất đến 100 mã lực 
(tăng từ 340.000 đồng/chiếc 
lên 350.000 đồng/chiếc). Máy 
san công suất trên 130 mã lực 
(tăng từ 530.000 đồng/chiếc 
lên 540.000 đồng/chiếc). Xe 
kéo, máy kéo nông nghiệp, lâm 

nghiệp tham gia giao thông 
(tăng từ 390.000 đồng/chiếc 
lên 400.000 đồng/chiếc)…

 Thông tư có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 08/10/2022.

10. Thông tư số 46/2022/
TT-BTC ngày 28/7/2022 của 
Bộ Tài chính quy định quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí sự nghiệp từ nguồn ngân 
sách trung ương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021-2025. 

Theo đó, căn cứ điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội 
tại địa phương, khả năng cân 
đối ngân sách địa phương, Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh quyết 
định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo trên địa 
bàn các huyện nghèo từ nguồn 
ngân sách nhà nước. Ngân 
sách trung ương hỗ trợ địa 
phương tối đa bằng 40.000.000 
đồng/hộ gia đình đối với xây 
mới nhà ở và 20.000.000 đồng/
hộ gia đình đối với sửa chữa 
nhà ở theo quy định. Điều kiện 
hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ 
cận nghèo trên địa bàn các 
huyện nghèo thực hiện theo 
hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Căn cứ danh sách các 
hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở 
và mức hỗ trợ cụ thể đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
căn cứ biên bản xác nhận 
hoàn thành theo giai đoạn xây 

mới hoặc sửa chữa nhà ở và 
biên bản xác nhận hoàn thành 
xây mới hoặc sửa chữa nhà ở 
cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 
đưa vào sử dụng theo hướng 
dẫn của Bộ Xây dựng, Ủy ban 
nhân dân cấp xã thực hiện 
thanh toán đối với hộ gia đình 
thực hiện xây dựng mới nhà ở 
hỗ trợ lần đầu 70% mức hỗ trợ 
xây mới nhà ở sau khi hoàn 
thành phần móng; 30% còn 
lại sau khi hộ gia đình hoàn 
thành công trình xây mới nhà 
ở; đối với hộ gia đình thực hiện 
sửa chữa nhà ở: Hỗ trợ lần đầu 
70% mức hỗ trợ sửa chữa nhà 
ở sau khi hộ gia đình đã hoàn 
thành từ 30% khối lượng công 
việc; 30% còn lại giải ngân sau 
khi hộ gia đình hoàn thành 
công trình sửa chữa nhà ở. Ủy 
ban nhân dân cấp xã có trách 
nhiệm giám sát để các hộ gia 
đình sử dụng tiền hỗ trợ nhà 
ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 
đúng mục đích, đảm bảo chất 
lượng nhà ở; đồng thời, phối 
hợp với các cơ quan liên quan 
ở địa phương thực hiện công 
khai chính sách hỗ trợ của nhà 
nước: danh sách hỗ trợ nhà ở, 
mức hỗ trợ từng hộ gia đình 
trước và sau khi có quyết định 
hỗ trợ của cấp có thẩm quyền 
trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, niêm yết tại trụ sở 
Ủy ban nhân dân cấp xã và tại 
các thôn, bản theo quy định.

                 Huyền Giang
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hỏi đáp pháp luật

Hỏi: Chính sách của Nhà 
nước đối với lao động nữ và 
bảo đảm bình đẳng giới được 
quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 135 Bộ luật Lao động 
năm 2019 quy định chính sách 
của Nhà nước đối với lao động 
nữ và bảo đảm bình đẳng giới 
như sau:

1. Bảo đảm quyền bình 
đẳng của lao động nữ, lao động 
nam, thực hiện các biện pháp 
bảo đảm bình đẳng giới và 
phòng, chống quấy rối tình dục 
tại nơi làm việc.

2. Khuyến khích người 
sử dụng lao động tạo điều kiện 
để lao động nữ, lao động nam 
có việc làm thường xuyên, áp 
dụng rộng rãi chế độ làm việc 
theo thời gian biểu linh hoạt, 
làm việc không trọn thời gian, 
giao việc làm tại nhà.

3. Có biện pháp tạo việc 
làm, cải thiện điều kiện lao 
động, nâng cao trình độ nghề 
nghiệp, chăm sóc sức khỏe, 
tăng cường phúc lợi về vật chất 
và tinh thần của lao động nữ 
nhằm giúp lao động nữ phát 
huy có hiệu quả năng lực nghề 
nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc 
sống lao động và cuộc sống gia 

đình.

4. Có chính sách giảm 
thuế đối với người sử dụng 
lao động có sử dụng nhiều lao 
động nữ theo quy định của 
pháp luật về thuế.

5. Nhà nước có kế hoạch, 
biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp 
mẫu giáo ở nơi có nhiều lao 
động. Mở rộng nhiều loại hình 
đào tạo thuận lợi cho lao động 
nữ có thêm nghề dự phòng và 
phù hợp với đặc điểm về cơ thể, 
sinh lý và chức năng làm mẹ 
của phụ nữ.

Hỏi: Trách nhiệm của 
người sử dụng lao động đối với 
lao động nữ và bảo đảm bình 
đẳng giới?

Trả lời:

Điều 136 Bộ luật Lao 
động năm 2019 quy định trách 
nhiệm của người sử dụng lao 
động đối với lao động nữ và bảo 
đảm bình đẳng giới như sau:

1. Bảo đảm thực hiện 
bình đẳng giới và các biện pháp 
thúc đẩy bình đẳng giới trong 
tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc 
làm, đào tạo, thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương 
và các chế độ khác.

2. Tham khảo ý kiến của 
lao động nữ hoặc đại diện của 

họ khi quyết định những vấn 
đề liên quan đến quyền và lợi 
ích của phụ nữ.

3. Bảo đảm có đủ buồng 
tắm và buồng vệ sinh phù hợp 
tại nơi làm việc.

4. Giúp đỡ, hỗ trợ xây 
dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo 
hoặc một phần chi phí gửi trẻ, 
mẫu giáo cho người lao động.

Hỏi: Pháp luật quy định 
như thế nào về việc bảo vệ thai 
sản đối với lao động nữ?

Trả lời:

Theo Điều 137 Bộ luật 
Lao động năm 2019, bảo vệ thai 
sản đối với lao động nữ được 
quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động 
không được sử dụng người lao 
động làm việc ban đêm, làm 
thêm giờ và đi công tác xa 
trong trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng 
thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 
nếu làm việc ở vùng cao, vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 
tháng tuổi, trừ trường hợp được 
người lao động đồng ý.

2. Lao động nữ làm nghề, 
công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng 
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nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 
làm nghề, công việc có ảnh 
hưởng xấu tới chức năng sinh 
sản và nuôi con khi mang thai 
và có thông báo cho người sử 
dụng lao động biết thì được 
người sử dụng lao động chuyển 
sang làm công việc nhẹ hơn, 
an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 
giờ làm việc hằng ngày mà 
không bị cắt giảm tiền lương 
và quyền, lợi ích cho đến hết 
thời gian nuôi con dưới 12 
tháng tuổi.

3. Người sử dụng lao 
động không được sa thải hoặc 
đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động đối với người 
lao động vì lý do kết hôn, mang 
thai, nghỉ thai sản, nuôi con 
dưới 12 tháng tuổi, trừ trường 
hợp người sử dụng lao động là 
cá nhân chết, bị Tòa án tuyên 
bố mất năng lực hành vi dân 
sự, mất tích hoặc đã chết hoặc 
người sử dụng lao động không 
phải là cá nhân chấm dứt hoạt 
động hoặc bị cơ quan chuyên 
môn về đăng ký kinh doanh 
thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh ra thông báo không có 
người đại diện theo pháp luật, 
người được ủy quyền thực hiện 
quyền và nghĩa vụ của người 
đại diện theo pháp luật.

Trường hợp hợp đồng lao 
động hết hạn trong thời gian 
lao động nữ mang thai hoặc 
nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì 
được ưu tiên giao kết hợp đồng 
lao động mới.

4. Lao động nữ trong thời 
gian hành kinh được nghỉ mỗi 
ngày 30 phút, trong thời gian 
nuôi con dưới 12 tháng tuổi 
được nghỉ mỗi ngày 60 phút 
trong thời gian làm việc. Thời 
gian nghỉ vẫn được hưởng đủ 
tiền lương theo hợp đồng lao 
động.

Hỏi: Việc chăm sóc sức 
khoẻ đối với lao động nữ được 
pháp luật quy định như thế 
nào?

Trả lời:

Theo Điều 80 Nghị 
định số 145/2020/NĐ-CP ngày 
14/12/2020 của Chính phủ Quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Bộ luật 
Lao động về điều kiện lao động 
và quan hệ lao động, việc chăm 
sóc sức khỏe đối với lao động 
nữ được quy định như sau:

1. Khi khám sức khỏe 
định kỳ, lao động nữ được 
khám chuyên khoa phụ sản 
theo danh mục khám chuyên 
khoa phụ sản do Bộ Y tế ban 
hành.

2. Khuyến khích người 
sử dụng lao động tạo điều kiện 
cho lao động nữ đang mang 
thai được nghỉ đi khám thai 
nhiều hơn quy định tại Điều 
32 của Luật Bảo hiểm xã hội. 
(Điều 32 Luật Bảo hiểm xã 
hội: 1. Khi sẩy thai, nạo, hút 
thai, thai chết lưu hoặc phá 
thai bệnh lý thì lao động nữ 
được nghỉ việc hưởng chế độ 

thai sản theo chỉ định của cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh có 
thẩm quyền. Thời gian nghỉ 
việc tối đa được quy định như 
sau: a) 10 ngày nếu thai dưới 05 
tuần tuổi; b) 20 ngày nếu thai từ 
05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần 
tuổi; c) 40 ngày nếu thai từ 13 
tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; 
d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần 
tuổi trở lên. 2. Thời gian nghỉ 
việc hưởng chế độ thai sản quy 
định tại khoản 1 Điều này tính 
cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày 
nghỉ hằng tuần.)

3. Nghỉ trong thời gian 
hành kinh của lao động nữ:

a) Lao động nữ trong thời 
gian hành kinh có quyền được 
nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào 
thời giờ làm việc và vẫn được 
hưởng đủ tiền lương theo hợp 
đồng lao động. Số ngày có thời 
gian nghỉ trong thời gian hành 
kinh do hai bên thỏa thuận phù 
hợp với điều kiện thực tế tại nơi 
làm việc và nhu cầu của lao 
động nữ nhưng tối thiểu là 03 
ngày làm việc trong một tháng; 
thời điểm nghỉ cụ thể của từng 
tháng do người lao động thông 
báo với người sử dụng lao động;

b) Trường hợp lao động 
nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt 
hơn so với quy định tại điểm 
a khoản này thì hai bên thỏa 
thuận để được bố trí nghỉ phù 
hợp với điều kiện thực tế tại 
nơi làm việc và nhu cầu của lao 
động nữ;

c) Trường hợp lao động 
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nữ không có nhu cầu nghỉ và 
được người sử dụng lao động 
đồng ý để người lao động làm 
việc thì ngoài tiền lương được 
hưởng theo quy định tại điểm 
a khoản này, người lao động 
được trả thêm tiền lương theo 
công việc mà người lao động 
đã làm trong thời gian được 
nghỉ và thời gian làm việc này 
không tính vào thời giờ làm 
thêm của người lao động.

4. Nghỉ trong thời gian 
nuôi con dưới 12 tháng tuổi:

a) Lao động nữ trong 
thời gian nuôi con dưới 12 
tháng tuổi có quyền được nghỉ 
mỗi ngày 60 phút trong thời 
gian làm việc để cho con bú, 
vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời 
gian nghỉ vẫn được hưởng đủ 
tiền lương theo hợp đồng lao 
động;

b) Trường hợp lao động 
nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt 
hơn so với quy định tại điểm a 
khoản này thì người lao động 
thỏa thuận với người sử dụng 
lao động để được bố trí nghỉ 
phù hợp với điều kiện thực tế 
tại nơi làm việc và nhu cầu 
của lao động nữ;

c) Trường hợp lao động 
nữ không có nhu cầu nghỉ và 
được người sử dụng lao động 
đồng ý để người lao động làm 
việc thì ngoài tiền lương được 
hưởng theo quy định tại điểm 
a khoản này, người lao động 
được trả thêm tiền lương theo 
công việc mà người lao động 

đã làm trong thời gian được 
nghỉ.

5. Khuyến khích người 
sử dụng lao động lắp đặt 
phòng vắt, trữ sữa mẹ phù 
hợp với điều kiện thực tế tại 
nơi làm việc, nhu cầu của 
lao động nữ và khả năng 
của người sử dụng lao động. 
Trường hợp người sử dụng lao 
động sử dụng từ 1.000 người 
lao động nữ trở lên thì phải lắp 
đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại 
nơi làm việc.

6. Khuyến khích người 
sử dụng lao động tạo điều kiện 
để lao động nữ nuôi con từ 12 
tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa 
mẹ tại nơi làm việc. Thời gian 
nghỉ để vắt, trữ sữa mẹ do 
người lao động thỏa thuận với 
người sử dụng lao động.

Hỏi: Quyền đơn phương 
chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng 
lao động của lao động nữ 
mang thai được quy định như 
thế nào?

Trả lời:

Điều 138 Bộ luật Lao 
động năm 2019 quy định 
quyền đơn phương chấm dứt, 
tạm hoãn hợp đồng lao động 
của lao động nữ mang thai 
như sau:

1. Lao động nữ mang 
thai nếu có xác nhận của cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh có 
thẩm quyền về việc tiếp tục 
làm việc sẽ ảnh hưởng xấu 
tới thai nhi thì có quyền đơn 

phương chấm dứt hợp đồng 
lao động hoặc tạm hoãn thực 
hiện hợp đồng lao động.

Trường hợp đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động 
hoặc tạm hoãn thực hiện hợp 
đồng lao động thì phải thông 
báo cho người sử dụng lao 
động kèm theo xác nhận của 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
có thẩm quyền về việc tiếp tục 
làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới 
thai nhi.

2. Trường hợp tạm hoãn 
thực hiện hợp đồng lao động, 
thời gian tạm hoãn do người 
lao động thỏa thuận với người 
sử dụng lao động nhưng tối 
thiểu phải bằng thời gian do 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
có thẩm quyền chỉ định tạm 
nghỉ. Trường hợp không có 
chỉ định của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có thẩm quyền về 
thời gian tạm nghỉ thì hai bên 
thỏa thuận về thời gian tạm 
hoãn thực hiện hợp đồng lao 
động.

Hỏi: Nghỉ thai sản được 
quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 139 Bộ luật 
Lao động năm 2019, nghỉ thai 
sản được quy định như sau:

1. Lao động nữ được 
nghỉ thai sản trước và sau khi 
sinh con là 06 tháng; thời gian 
nghỉ trước khi sinh không quá 
02 tháng.

Trường hợp lao động nữ 
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sinh đôi trở lên thì tính từ con 
thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người 
mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ 
thai sản, lao động nữ được 
hưởng chế độ thai sản theo 
quy định của pháp luật về bảo 
hiểm xã hội.

3. Hết thời gian nghỉ thai 
sản theo quy định tại khoản 1 
Điều này, nếu có nhu cầu, lao 
động nữ có thể nghỉ thêm một 
thời gian không hưởng lương 
sau khi thỏa thuận với người 
sử dụng lao động.

4. Trước khi hết thời 
gian nghỉ thai sản theo quy 
định tại khoản 1 Điều này, lao 
động nữ có thể trở lại làm việc 
khi đã nghỉ ít nhất được 04 
tháng nhưng người lao động 
phải báo trước, được người 
sử dụng lao động đồng ý và 
có xác nhận của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh có thẩm 
quyền về việc đi làm sớm 
không có hại cho sức khỏe của 
người lao động. Trong trường 
hợp này, ngoài tiền lương của 
những ngày làm việc do người 
sử dụng lao động trả, lao động 
nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ 
cấp thai sản theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm xã hội.

5. Lao động nam khi vợ 
sinh con, người lao động nhận 
nuôi con nuôi dưới 06 tháng 
tuổi, lao động nữ mang thai hộ 
và người lao động là người mẹ 
nhờ mang thai hộ được nghỉ 
việc hưởng chế độ thai sản 

theo quy định của pháp luật về 
bảo hiểm xã hội.

Hỏi: Pháp luật về lao 
động quy định như thế nào về 
việc bảo đảm việc làm cho lao 
động nghỉ thai sản?

Trả lời

Điều 140 Bộ luật Lao 
động năm 2019 quy định: Lao 
động được bảo đảm việc làm 
cũ khi trở lại làm việc sau khi 
nghỉ hết thời gian theo quy 
định mà không bị cắt giảm 
tiền lương và quyền, lợi ích 
so với trước khi nghỉ thai sản; 
trường hợp việc làm cũ không 
còn thì người sử dụng lao 
động phải bố trí việc làm khác 
cho họ với mức lương không 
thấp hơn mức lương trước khi 
nghỉ thai sản.

Hỏi: Theo quy định tại 
Bộ luật Lao động năm 2019, 
Nhà nước có kế hoạch, biện 
pháp tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu 
giáo ở nơi có nhiều lao động. 
Vậy việc tổ chức nhà trẻ, lớp 
mẫu giáo ở nơi có nhiều lao 
động được quy định cụ thể 
như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 
81 Nghị định số 145/2020/NĐ-
CP ngày 14/12/2020 của Chính 
phủ, việc tổ chức nhà trẻ, lớp 
mẫu giáo ở nơi có nhiều lao 
động được quy định như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh có trách nhiệm:

a) Bố trí dành quỹ đất 

xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo 
ở nơi có nhiều lao động trong 
kế hoạch sử dụng đất của địa 
phương;

b) Xây dựng nhà trẻ, lớp 
mẫu giáo bảo đảm đáp ứng 
nhu cầu của người lao động;

c) Đầu tư cơ sở hạ tầng, 
xây dựng một phần hoặc toàn 
bộ công trình hoặc sử dụng 
quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện 
có cho các tổ chức, cá nhân 
thuê để thành lập nhà trẻ, lớp 
mẫu giáo phục vụ nhu cầu của 
người lao động;

d) Chỉ đạo thực hiện 
nghiêm các cơ chế, chính 
sách về xã hội hóa giáo dục, 
tạo điều kiện thuận lợi về đất, 
vốn vay và thủ tục hành chính 
cho các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân đầu tư xây dựng nhà 
trẻ, lớp mẫu giáo phục vụ nhu 
cầu của người lao động;

đ) Thực hiện trách 
nhiệm quản lý nhà nước về 
giáo dục theo quy định của 
pháp luật.

2. Nhà trẻ, lớp mẫu giáo 
dân lập, tư thục ở nơi có nhiều 
lao động được hưởng các 
chính sách áp dụng cho cơ 
sở giáo dục mầm non độc lập 
dân lập, tư thục ở địa bàn có 
khu công nghiệp quy định tại 
Điều 5 Nghị định số 105/2020/
NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ quy định 
chính sách phát triển giáo dục 
mầm non.
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3. Trẻ em mầm non là 
con của người lao động làm 
việc tại nơi có nhiều lao động 
được hưởng chính sách như 
đối với trẻ em mầm non là con 
công nhân, người lao động tại 
khu công nghiệp quy định tại 
Điều 8 Nghị định số 105/2020/
NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ quy định 
chính sách phát triển giáo dục 
mầm non.

4. Giáo viên mầm non 
làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu 
giáo dân lập, tư thục ở nơi có 
nhiều lao động được hưởng 
các chính sách áp dụng cho 
giáo viên mầm non làm việc 
tại cơ sở giáo dục mầm non 
dân lập, tư thục ở địa bàn có 
khu công nghiệp quy định tại 
Điều 10 Nghị định số 105/2020/
NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ quy định 
chính sách phát triển giáo dục 
mầm non.

5. Khuyến khích người 
sử dụng lao động tổ chức, xây 
dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo 
hoặc hỗ trợ một phần chi phí 
xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu 
giáo.

Hỏi: Hành vi quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc được 
quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 84 Nghị định 
số 145/2020/NĐ-CP ngày 
14/12/2020 của Chính phủ quy 
định:

1. Quấy rối tình dục quy 
định tại khoản 9 Điều 3 của 
Bộ luật Lao động có thể xảy 
ra dưới dạng trao đổi như đề 
nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép 
buộc đổi quan hệ tình dục lấy 
bất kỳ lợi ích nào liên quan 
đến công việc; hoặc những 
hành vi có tính chất tình dục 
không nhằm mục đích trao 
đổi, nhưng khiến môi trường 
làm việc trở nên khó chịu và 
bất an, gây tổn hại về thể chất, 
tinh thần, hiệu quả công việc 
và cuộc sống của người bị 
quấy rối.

2. Quấy rối tình dục tại 
nơi làm việc bao gồm:

a) Hành vi mang tính 
thể chất gồm hành động, cử 
chỉ, tiếp xúc, tác động vào cơ 
thể mang tính tình dục hoặc 
gợi ý tình dục;

b) Quấy rối tình dục 
bằng lời nói gồm lời nói trực 
tiếp, qua điện thoại hoặc qua 
phương tiện điện tử có nội 
dung tình dục hoặc có ngụ ý 
tình dục;

c)  Quấy rối tình dục phi 
lời nói gồm ngôn ngữ cơ thể; 
trưng bày, miêu tả tài liệu trực 
quan về tình dục hoặc liên 
quan đến hoạt động tình dục 
trực tiếp hoặc qua phương tiện 
điện tử.

3. Nơi làm việc quy định 
tại khoản 9 Điều 3 của Bộ luật 
Lao động là bất cứ địa điểm 
nào mà người lao động thực tế 

làm việc theo thỏa thuận hoặc 
phân công của người sử dụng 
lao động, bao gồm cả những 
địa điểm hay không gian có 
liên quan đến công việc như 
các hoạt động xã hội, hội thảo, 
tập huấn, chuyến đi công tác 
chính thức, bữa ăn, hội thoại 
trên điện thoại, các hoạt động 
giao tiếp qua phương tiện điện 
tử, phương tiện đi lại do người 
sử dụng lao động bố trí từ nơi 
ở đến nơi làm việc và ngược 
lại, nơi ở do người sử dụng lao 
động cung cấp và địa điểm 
khác do người sử dụng lao 
động quy định.

Hỏi: Quy định của 
người sử dụng lao động về 
phòng, chống quấy rối tình 
dục tại nơi làm việc được quy 
định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 85 Nghị định 
số 145/2020/NĐ-CP ngày 
14/12/2020 của Chính phủ:

1. Quy định của người 
sử dụng lao động về phòng, 
chống quấy rối tình dục trong 
nội quy lao động hoặc bằng 
phụ lục ban hành kèm theo 
nội quy lao động, bao gồm các 
nội dung cơ bản sau:

a) Nghiêm cấm hành vi 
quấy rối tình dục tại nơi làm 
việc;

b) Quy định chi tiết, cụ 
thể về các hành vi quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc phù 
hợp với tính chất, đặc điểm 
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của công việc và nơi làm việc;

c)  Trách nhiệm, thời 
hạn, trình tự, thủ tục xử lý nội 
bộ đối với hành vi quấy rối 
tình dục tại nơi làm việc, bao 
gồm cả trách nhiệm, thời hạn, 
trình tự, thủ tục khiếu nại, tố 
cáo, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và các quy định có liên 
quan;

d)  Hình thức xử lý kỷ 
luật lao động đối với người 
thực hiện hành vi quấy rối 
tình dục hoặc người tố cáo 
sai sự thật tương ứng với tính 
chất, mức độ của hành vi vi 
phạm;

đ) Bồi thường thiệt hại 
cho nạn nhân và các biện 
pháp khắc phục hậu quả.

2. Các quy định của 
người sử dụng lao động về 
khiếu nại, tố cáo về quấy rối 
tình dục và xử lý đối với hành 
vi quấy rối tình dục phải bảo 
đảm các nguyên tắc:

a)  Nhanh chóng, kịp 
thời;

b)  Bảo vệ bí mật, danh 
dự, uy tín, nhân phẩm, an toàn 
cho nạn nhân bị quấy rối tình 
dục, người khiếu nại, tố cáo và 
người bị khiếu nại, bị tố cáo.

Hỏi: Trách nhiệm của 
người sử dụng lao động và 
nghĩa vụ của người lao động 
trong chống quấy rối tình 

dục tại nơi làm việc được quy 
định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 86 Nghị định 
số 145/2020/NĐ-CP ngày 
14/12/2020 của Chính phủ, 
trách nhiệm của người sử 
dụng lao động và nghĩa vụ của 
người lao động trong chống 
quấy rối tình dục tại nơi làm 
việc được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao 
động có nghĩa vụ:

a) Thực hiện và giám 
sát việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về phòng, 
chống quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc;

b) Tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật 
và quy định về phòng, chống 
quấy rối tình dục tại nơi làm 
việc cho người lao động;

c) Khi xuất hiện khiếu 
nại, tố cáo về hành vi quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc, 
người sử dụng lao động phải 
kịp thời ngăn chặn, xử lý và có 
biện pháp bảo vệ bí mật, danh 
dự, uy tín, nhân phẩm, an toàn 
cho nạn nhân bị quấy rối tình 
dục, người khiếu nại, tố cáo và 
người bị khiếu nại, bị tố cáo.

2. Người lao động có 
nghĩa vụ:

a) Thực hiện nghiêm 

các quy định về phòng, chống 
quấy rối tình dục tại nơi làm 
việc;

b) Tham gia xây dựng 
môi trường làm việc không có 
quấy rối tình dục;

c) Ngăn cản, tố cáo 
hành vi quấy rối tình dục tại 
nơi làm việc.

3. Tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở có 
trách nhiệm:

a) Tham gia xây dựng, 
thực hiện, giám sát việc thực 
hiện các quy định về phòng, 
chống quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc;

b) Cung cấp thông tin, 
tư vấn và đại diện cho người 
lao động bị quấy rối tình dục, 
người lao động đang bị khiếu 
nại, bị tố cáo có hành vi quấy 
rối tình dục;

c) Tuyên truyền, phổ 
biến, tập huấn quy định về 
phòng, chống quấy rối tình 
dục tại nơi làm việc.

4. Khuyến khích người 
sử dụng lao động và tổ chức 
đại diện người lao động tại cơ 
sở lựa chọn nội dung về phòng, 
chống quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc để tiến hành thương 
lượng tập thể.

                                                                                  
Đỗ Thị Phượng


