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Những kết quả nổi bật 
TRONG CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2022

 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Năm 2022 là năm có 
ý nghĩa quan trọng, 
trong thực hiện 

các mục tiêu của kế hoạch 5 
năm giai đoạn 2021-2025. Ở 
trong nước, dịch bệnh, thiên 
tai, bão lũ diễn biến phức tạp, 
gây nhiều thiệt hại cho sản 
xuất kinh doanh và đời sống 
Nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh và sự chung 
sức, đồng lòng của toàn thể 
công chức, viên chức, người 
lao động, ngành Tư pháp tỉnh 
Hưng Yên đã đạt được những 
kết quả đáng khích lệ, nổi bật 
trên một số mặt công tác, cụ 
thể:

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

Năm 2022 Sở Tư pháp đã 
tiến hành tham gia, góp ý đối 
với 213 dự thảo văn bản, trong 
đó có 62 dự thảo văn bản của 
Trung ương (Luật, Nghị định, 
Thông tư) và 151 dự thảo văn 
bản của địa phương (20 dự 
thảo Nghị quyết và 54 dự thảo 

Quyết định và các văn bản 
khác như Chương trình, kế 

hoạch, báo cáo…). Tiến hành 
thẩm định đúng tiến độ, có 
chất lượng đối với 51 dự thảo 
VBQPPL (15 dự thảo Nghị 

quyết, 36 dự thảo Quyết định). 
Phối hợp với các cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND 
tỉnh tham mưu HĐND, UBND 

tỉnh ban hành 49 VBQPPL (10 

Nghị quyết, 39 Quyết định). 
10 huyện, thị xã, thành phố 

ban hành 69 VBQPPL (01 Nghị 
quyết, 68 Quyết định); 161 xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh không ban hành VBQPPL 
nào. Việc xây dựng, ban hành 
VBQPPL của HĐND và UBND 
các cấp về cơ bản đảm bảo 
tuân thủ các quy định của 
pháp luật về trình tự, thủ tục 

Đ/c Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao
 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Lê Bình, 

nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp 
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ban hành kịp thời, đồng bộ 
với văn bản của Trung ương 
và phù hợp với tình hình thực 
tiễn của địa phương.

Công tác tự kiểm tra, kiểm 
tra theo thẩm quyền VBQPPL 
được thực hiện thường xuyên, 
có nề nếp. Sở Tư pháp đã tiến 
hành tự kiểm tra và lập phiếu 
kiểm tra đối với 39/39 Quyết 
định của UBND tỉnh ban hành, 
qua công tác tự kiểm tra, đa số 
nội dung của các văn bản phù 
hợp với văn bản của cơ quan 
nhà nước cấp trên, đáp ứng 
yêu cầu quản lý nhà nước ở địa 
phương, phù hợp với quy định 
của Luật Ban hành VBQPPL 
năm 2015, Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật Ban 
hàn VBQPPL năm 2020 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.  
Đối với công tác kiểm tra theo 
thẩm quyền: Sở Tư pháp đã 
tiến hành kiểm tra theo thẩm 
quyền đối với 45 VBQPPL do 
HĐND, UBND huyện, thị xã, 
thành phố ban hành từ ngày 
25/9/2021 đến ngày 25/4/2022. 
Qua kiểm tra phát hiện 12 
văn bản sai về nội dung, căn 
cứ, thể thức và kỹ thuật trình 
bày văn bản, Sở Tư pháp đã 
ban hành Kết luận kiểm tra số 
215/KLKT-STP ngày 10/3/2022 
và Kết luận kiểm tra số 898/
KLKT-STP ngày 23/8/2022, đề 
nghị HĐND, UBND cấp huyện 
tự kiểm tra và xử lý theo thẩm 
quyền những vấn đề đã nêu 
trong Kết luận kiểm tra đồng 

thời báo cáo kết quả xử lý bằng 
văn bản về Sở Tư pháp theo 
quy định.  

Thực hiện Nghị định số 
52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 
của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về pháp luật, Sở Tư 
pháp đã tiến hành cập nhật 
49 VBQPPL do HĐND, UBND 
tỉnh ban hành (10 Nghị quyết 
và 39 Quyết định) năm 2022 
lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật, đảm bảo cập nhật 
đạt 100% văn bản đã ban hành.

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

Căn cứ Quyết định số 
1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 
của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Kế hoạch thực hiện 
Kết luận số 80-KL/TW ngày 
20/6/2020 của Ban Bí thư về 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
32-CT/TW của Ban Bí thư 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; Kế hoạch số 11/KH-UBND 
ngày 18/01/2022 của UBND 
tỉnh về công tác PBGDPL; hòa 
giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh và 
triển khai các nhiệm vụ của 
Hội đồng phối hợp PBGDPL 
các cấp, Sở Tư pháp đã tham 
mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối 

hợp PBGDPL tỉnh ban hành 
và trực tiếp ban hành 40 văn 
bản để triển khai nhiệm vụ về 
công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 
sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật

Năm 2022, các sở, ban, 
ngành đoàn thể và 10 huyện, 
thị xã, thành phố trong toàn 
tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến được 1.612 cuộc cho 
183.870 lượt người, cấp phát 
miễn phí 1.487.867 tài liệu 
PBGDPL; tổ chức 69 cuộc thi 
tìm hiểu pháp luật với 50.894 
người dự thi...

Bên cạnh việc ban hành 
các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn thực hiện, Sở Tư pháp 
đã tích cực triển khai các 
nội dung của Chương trình, 
Đề án với các hình thức như 
tham mưu Hội đồng phối hợp 
PBGDPL tỉnh tổ chức Cuộc 
thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp 
luật năm 2022” trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên với 30.731 lượt 
tham gia. Biên soạn 01 cuốn 
Hỏi đáp pháp luật về gia đình 
và trẻ em; 15 loại Tờ gấp tuyên 
truyền, PBGDPL liên quan đến 
quyền và nghĩa vụ của người 
Việt Nam ở nước ngoài; 60 loại 
tờ gấp về các quy định pháp 
luật mới có hiệu lực; 30 tình 
huống Hỏi đáp pháp luật liên 
quan đến quyền và nghĩa vụ 
người Việt Nam ở nước ngoài; 
01 cuốn Sổ tay một số tình 
huống và câu chuyện pháp 
luật về hoà giải ở cơ sở; 01 Đề 
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cương tuyên truyền Luật kỳ 
họp thứ 2, kỳ họp bất thường 
lần thứ nhất, Quốc hội khoá 
XV; 01 Đề cương tuyên truyền 
các Luật được thông qua tại kỳ 
họp thứ 3, Quốc hội khoá XV; 
biên soạn và phát hành 04 số 
Bản tin Tư pháp Hưng Yên - 
PBGDPL; đăng tải nhiều tin, 
bài trên trên Trang thông tin 
điện tử của Sở, trang fanpage 
PBGDPL tỉnh Hưng Yên; tổ 
chức qua tổng kết 10 năm thực 
hiện Luật PBGDPL trên địa bàn 
tỉnh, Sở Tư pháp đã trình Chủ 
tịch UBND tỉnh khen thưởng 
cho 07 tập thể, 08 cá nhân đã 
có thành tích xuất sắc trong 
công tác PBGDPL.

 Để tiếp tục triển khai 
thực hiện Luật Hòa giải ở cơ 
sở và các văn bản hướng dẫn 
thi hành, Sở Tư pháp đã chủ 
động tham mưu UBND tỉnh 
theo dõi, quản lý về tổ chức và 
hoạt động của tổ hòa giải ở cơ 
sở; đồng thời tham mưu Hội 
đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 
ban hành Kế hoạch số 310/KH-
HĐPH ngày 01/4/2022 về thực 
hiện Đề án “Nâng cao năng lực 
đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 
giai đoạn 2019-2022” năm 2022 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
Theo báo cáo của 10/10 huyện, 
thị xã, thành phố, tổng số tổ 
hòa giải trên địa bàn tỉnh hiện 
nay là 864 tổ với 6.147 hòa giải 
viên bảo đảm mỗi thôn, tổ dân 
phố có ít nhất 01 tổ hòa giải, 
mỗi tổ hòa giải đều có từ 03 

hòa giải viên trở lên và đúng 
số lượng, thành phần theo quy 
định. Năm 2022 các tổ hòa giải 
trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 
1.092 vụ việc, tiến hành hòa 
giải thành 938 vụ việc, đạt tỷ 
lệ khoảng 86%; số vụ việc đang 
giải quyết, chuyển kỳ sau là 16 
vụ việc.

Thực hiện Quyết định 
số 25/2021/QĐ-TTg ngày 
22/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; Bộ tiêu 
chí quốc gia nông thôn mới 
các cấp giai đoạn 2021-2025; 
Thông tư số 09/2021/TT-BTP 
ngày 15/11/2021 của Bộ Tư 
pháp, Sở Tư pháp đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành 
Công văn số 482/UBND-NC 
ngày 04/3/2022 về việc triển 
khai thực hiện các quy định về 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; Hướng dẫn 
số 881/HD-STP ngày 18/8/2022 
thực hiện tiêu chí đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luât thuộc Bộ 
tiêu chí quốc gia về huyện 
nông thôn mới, xã nông thôn 
mới nâng cao giai đoạn 2021-
2025 và tiêu chí huyện, thị xã, 
thành phố đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luât để xét công nhận đạt 
chuẩn đô thị văn minh; Thông 
báo số 29/TB-UBND ngày 
27/01/2022 công bố danh sách 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
TCPL; xã chưa đạt chưa đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2021 trên địa bàn tỉnh. Kết quả, 
năm 2021 toàn tỉnh có 152/161 
xã, phường, thị trấn được công 
nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật; 09 xã chưa được công 
nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật. 

3. Công tác quản lý xử lý 
vi phạm hành chính, theo dõi 
thi hành pháp luật

Tổ chức thực hiện điều 
tra, khảo sát theo dõi thi hành 
pháp luật trong các lĩnh vực 
trọng tâm, liên ngành; xây 
dựng 06 mẫu phiếu với hơn 
4.000 phiếu khảo sát về các 
lĩnh vực như thực hiện chính 
sách hỗ trợ, khắc phục hậu 
quả của đại dịch Covid-19; thi 
hành pháp luật về lập, quản lý 
hành lang bảo vệ nguồn nước; 
thi hành pháp luật trong công 
tác giải phóng mặt bằng và 
chuyển mục đích sử dụng đất; 
tổng hợp, báo cáo kết quả điều 
tra, khảo sát hiệu quả, kịp thời 
theo Kế hoạch. Tổ chức thực 
hiện kiểm tra công tác theo 
dõi tình hình thi hành pháp 
luật và kiểm tra tình hình thi 
hành pháp luật trong các lĩnh 
vực trọng tâm, liên ngành các 
nội dung trên. Giúp UBND tỉnh 
tiến hành tổng kết 10 năm thi 
hành Nghị định số 59/2012/
NĐ-CP ngày 23/7/2022 của 
Chính phủ, báo cáo Bộ Tư pháp 
đảm bảo chất lượng, thời gian 
theo quy định.

Về công tác quản lý xử 
lý vi phạm hành chính:  Trên 
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cơ sở các văn bản chỉ đạo 
của tỉnh, Sở Tư pháp đã ban 
hành nhiều văn bản hướng 
dẫn, đôn đốc thực hiện công 
tác thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính, như: 
việc xác định thẩm quyền ban 
hành quyết định cưỡng chế 
thi hành quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính; việc báo 
cáo số liệu xử phạt vi phạm 
hành chính; tham gia ý kiến 
đối với hồ sơ xử phạt vi phạm 
hành chính; kiểm tra công tác 
xử lý vi phạm hành chính tại 
một số cơ quan, địa phương 
trên địa bàn tỉnh…; tham mưu  
UBND tỉnh tổ chức tập huấn 
công tác xử lý vi phạm hành 
chính năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh với sự tham gia của hơn 
1.000 đại biểu của các sở, ban, 
ngành, đoàn thể tỉnh và UBND 
cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 
tỉnh. 

4. Công tác hộ tịch, 
quốc tịch, chứng thực, nuôi 
con nuôi, lý lịch tư pháp, bồi 
thường nhà nước 

Công tác hộ tịch, quốc 
tịch: Ban hành nhiều văn bản 
hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp 
những vướng mắc, khó khăn 
của cơ quan đăng ký hộ tịch 
các cấp, góp phần đưa công 
tác hộ tịch của tỉnh tiếp tục 
đi vào nề nếp, như Công văn 
về việc triển khai Thông tư số 
01/2022/TT-BTP; hướng dẫn 
nghiệp vụ cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân; hướng 

dẫn nghiệp vụ; hướng dẫn sử 
dụng một số chức năng trên 
hệ thống thông tin đăng ký và 
quản lý hộ tịch; rà soát, thống 
kê các tồn tại, vướng mắc khi 
thực hiện đăng ký khai sinh, 
cấp số định danh cá nhân... 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
Quyết định số 3070/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2018 của UBND 
tỉnh về thực hiện liên thông 
các thủ tục hành chính: đăng 
ký khai tử, xóa đăng ký thường 
trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ 
chi phí mai táng/hưởng mai 
táng phí trên địa bàn tỉnh; Quy 
chế phối hợp số 491/QCPH-
STP-BHXH ngày 13/5/2020 
với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực 
hiện liên thông kết nối dữ liệu 
điện tử đăng ký khai sinh - cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi. Phối hợp với Sở 
Tài chính đề xuất mức miễn, 
giảm lệ phí khi thực hiện thủ 
tục hành chính theo hình thức 
trực tuyến, đồng thời tổ chức 
đánh giá tác động đối với mức 
đề xuất giảm đó. Năm 2022, 10 
huyện, thị xã, thành phố đã thụ 
lý và giải quyết xong 122 hồ sơ 
đăng ký kết hôn; 45 hồ sơ đăng 
ký khai sinh; 02 hồ sơ đăng ký 
khai tử. 161 xã, phường, thị trấn 
đã thụ lý và cấp Giấy khai sinh 
cho 12.748 trường hợp, đăng 
ký lại giấy khai sinh 8.218 
trường hợp; đăng ký khai tử 
cho 7.812 trường hợp, đăng ký 
lại việc khai tử 303 trường hợp; 
cấp Giấy chứng nhận kết hôn 

cho 6.009 cặp, đăng ký lại việc 
kết hôn 411 trường hợp; tham 
mưu UBND tỉnh xây dựng, báo 
cáo tình hình triển khai thực 
hiện Luật Quốc tịch Việt Nam 
và các văn bản hướng dẫn thi 
hành, tổ chức tập huấn Luật 
Quốc tịch và Nghị định số 
16/2020/NĐ-CP.

Công tác chứng thực: Tổ 
chức kiểm tra công tác chứng 
thực đối với Phòng Tư pháp 
huyện Văn Lâm, hướng dẫn 
các cơ quan, đơn vị rà soát, 
chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở 
vật chất để thực hiện thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực 
chứng thực trên môi trường 
điện tử như cấp bản sao điện 
tử từ sổ gốc; chứng thực bản 
sao điện tử từ bản chính… 
Năm 2022, các Phòng Tư pháp 
huyện, thị xã, thành phố đã 
chứng thực 21.338 bản sao; 72 
chữ ký trong giấy tờ, văn bản 
và 270 chữ ký người dịch. 161 
xã, phường, thị trấn đã chứng 
thực 884.086 bản sao; 25.967 
chữ ký trong giấy tờ, văn bản 
và 5.869 hợp đồng giao dịch.

Về nuôi con nuôi: Đã tham 
mưu UBND tỉnh giải quyết 
được 02 trường hợp, đối tượng 
cha dượng nhận con riêng của 
vợ làm con nuôi; thực hiện 
xong việc kiểm tra công tác 
đăng ký nuôi con nuôi trong 
nước của năm 2021 đối với 12 
trường hợp do UBND các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh thực hiện. 10 huyện, thị 
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xã, thành phố đã thụ lý và giải 
quyết việc nuôi con nuôi đối 
với 18 trường hợp nuôi con 
nuôi trong nước. 

Công tác lý lịch tư pháp: 
Tăng cường triển khai cấp 
Phiếu lý lịch tư pháp trực 
tuyến mức độ 3, 4 trên Hệ 
thống thông tin một cửa điện 
tử và dịch vụ công trực tuyến 
tỉnh Hưng Yên và tích hợp 
mức độ 4 trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia, qua dịch vụ bưu 
chính công ích đồng thời tiếp 
tục hoàn thiện và đưa vào sử 
dụng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư 
pháp trên địa bàn toàn tỉnh. 
Năm 2022, Sở Tư pháp đã cấp 
8.887 Phiếu lý lịch tư pháp. 
Tiếp nhận 5.221 thông tin lý 
lịch tư pháp; tiến hành phân 
loại, sắp xếp và lập được 4.783 
thông tin lý lịch tư pháp vào 
dữ liệu lý lịch tư pháp, chuyển 
Sở Tư pháp tỉnh ngoài 583 
thông tin. Việc tiếp nhận hồ 
sơ và giải quyết đảm bảo thời 
gian, trình tự, thủ tục theo quy 
định. Thực hiện xong việc rà 
soát cán bộ đầu mối lĩnh vực 
bồi thường nhà nước ở các 
cơ quan trên địa bàn tỉnh báo 
cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. 
Năm 2022 , Sở Tư pháp đã tiếp 
nhận và trả lời đơn yêu cầu bồi 
thường nhà nước của ông Ngô 
Văn Đoán theo quy định.

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

Năm 2022, Sở Tư pháp đã 
cấp Giấy đăng ký hoạt động 
cho 01 Công ty Luật và 02 Chi 
nhánh Công ty Luật; cấp lại 
Giấy đăng ký hoạt động cho 
02 chi nhánh Công ty Luật; đề 
nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ 
luật sư cho 04 cá nhân.  Các tổ 
chức hành nghề luật sư trên 
địa bàn tỉnh đã thực hiện xong 
83 vụ việc trong đó, tham gia 
tố tụng 22 vụ việc, tư vấn pháp 
luật và dịch vụ pháp lý khác 
đối với  45 vụ việc, trợ giúp 
pháp lý 16 vụ việc; doanh thu 
đạt 339.296.000 đồng. Tham 
mưu Sở Tư pháp trình UBND 
tỉnh ra Quyết định thành lập 
đối với 03 tổ chức hành nghề 
công chứng; cấp đổi Giấy đăng 
ký hoạt động đối với 04 tổ chức 
hành nghề công chứng; đăng 
ký tập sự đối với 04 người; cấp 
mới thẻ Công chứng viên là 11 
người; thu hồi thẻ Công chứng 
viên của 02 người. Các tổ chức 
hành nghề công chứng trên 
địa bàn tỉnh đã công chứng 
51.551 việc; chứng thực 77.573 
bản sao; chứng thực chữ ký 
trong giấy tờ, văn bản 2.023 
việc; thu phí 22.493.982.000 
đồng.  Tiếp tục quán triệt triển 
khai nghiêm túc các quy định 
của pháp luật về đấu giá trong 
việc công khai lựa chọn tổ 
chức đấu giá. Năm 2022, Sở Tư 
pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt 
động cho 01 Chi nhánh doanh 
nghiệp đấu giá tài sản; làm thủ 
tục tạm ngừng hoạt động 01 

năm đối với 01 doanh nghiệp 
đấu giá... đảm bảo trình tự, thủ 
tục và thời gian theo quy định.  
Các tổ chức đấu giá tài sản đã 
tổ chức đấu giá thành 82 hợp 
đồng, làm lợi cho nhà nước, tổ 
chức, cá nhân 449.826.080.000 
đồng. Tổ chức 04 cuộc kiểm tra 
về đăng ký biện pháp bảo đảm 
đối với Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai tại các huyện 
Văn Giang, Khoái Châu, Tiên 
Lữ và Phù Cừ. Năm 2022, Văn 
phòng đăng ký đất đai tỉnh và 
các Chi nhánh đã thụ lý và giải 
quyết 22.462 trường hợp đăng 
ký biện pháp bảo đảm, đăng 
ký thay đổi, xóa đăng ký biện 
pháp bảo đảm…

 Trong lĩnh vực hòa 
giải thương mại, trọng tài 
thương mại, thừa phát lại và 
hành nghề quản lý, thanh lý 
tài sản, Sở Tư pháp đã cấp 01 
Giấy đăng ký hoạt động cho 
Trung tâm Trọng tài thương 
mại D2, có địa chỉ tại thành 
phố Hưng Yên; thực hiện đăng 
ký tập sự hành nghề thừa phát 
lại cho 10 cá nhân; đăng ký 
hành nghề và cấp thẻ Thừa 
phát lại cho 03 cá nhân; cấp 
mới Giấy đăng ký hoạt động 
cho 02 Văn phòng. Năm 2022, 
các tổ chức Thừa phát lại trên 
địa bàn tỉnh đã tiến hành lập 
3.752 vi bằng, tống đạt được 
1.763 quyết định, tổng doanh 
thu đạt 1.916.679.000 đồng; cấp 
đăng ký hành nghề quản lý, 
thanh lý tài sản với tư cách cá 
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nhân cho 01 trường hợp.

Trong lĩnh vực trợ giúp 
pháp lý, đã thành lập Đoàn 
kiểm tra liên ngành về trợ 
giúp pháp lý trong hoạt động 
tố tụng tại huyện Kim Động và 
Văn Giang. Năm 2022, Trung 
tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 
đã thực hiện 874 vụ việc (kỳ 
trước chuyển qua 170 vụ việc, 
thụ lý trong kỳ 451 vụ việc, 
thực hiện tư vấn tại chỗ thụ 
lý 253 vụ việc), trong đó: tham 
gia tố tụng 568 vụ việc, tư vấn 
34 vụ việc, đại diện ngoài tố 
tụng 19 vụ việc, tư vấn tại 
chỗ 253 vụ việc. Tổng số vụ 
việc đã hoàn thành là 695 vụ 
việc, trong đó: tư vấn 34 vụ 
việc, tham gia tố tụng 397 vụ 
việc, đại diện ngoài tố tụng 11 
vụ việc, tư vấn tại chỗ 253 vụ 
việc. Trung tâm trợ giúp pháp 
lý nhà nước đã tổ chức được 
62 cuộc truyền thông về trợ 
giúp pháp lý, trong đó có 04 
cuộc truyền thông cho người 
khuyết tật tại trường phục hồi 
chức năng và dạy nghề huyện 
Tiên Lữ và huyện Khoái Châu 
trên địa bàn của tỉnh; 03 cuộc 
truyền thông cho đối tượng trẻ 
em là học sinh tại các trường 
thuộc huyện Yên Mỹ Và huyện 
Ân Thi; 54 cuộc truyền thông 
tại các xã phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh, đã thu hút 
3578 lượt người tham dự, thực 
hiện tư vấn trực tiếp và tư vấn 
mang về thụ lý tại các cuộc 
truyền thông là 286 vụ việc 

cho 286 lượt người thuộc đối 
tượng trợ giúp pháp lý về các 
lĩnh vực pháp luật theo yêu 
cầu của người được trợ giúp 
pháp lý.

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

Thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh và Bộ Tư pháp, Sở 
Tư pháp đã ban hành và tổ 
chức thực hiện Quyết định số 
1485/QĐ-STP ngày 13/12/2021 
của Sở Tư pháp phê duyệt Kế 
hoạch công tác thanh tra năm 
2022 trong toàn Ngành. Năm 
2022, Sở Tư pháp đã thực hiện 
được 03/03 cuộc thanh tra theo 
Kế hoạch phê duyệt. Kết quả 
thanh tra đã xử phạt vi phạm 
hành chính đối với 02 công 
chứng viên và 02 tổ chức hành 
nghề công chứng, với số tiền 
phạt là 78.000.000 đồng. Công 
tác tiếp dân cũng được Sở Tư 
pháp đã thực hiện nghiêm 
theo quy định của pháp luật về 
tiếp công dân, bố trí công chức 
có đủ năng lực, phẩm chất, 
trình độ trực tiếp tiếp công dân 
thường xuyên tại địa điểm tiếp 
công dân của Sở, lãnh đạo Sở 
trực tiếp tiếp công dân ít nhất 
01 ngày trong tuần.  Năm 2022, 
đã tiếp 02 lượt công dân đến 
kiến nghị, phản ánh tại địa 
điểm tiếp công dân của Sở. Các 
nội dung công dân đến phản 
ánh, kiến nghị chủ yếu liên 
quan đến bồi thường, đất đai; 

các nội dung trên không thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở 
đã hướng dẫn công dân đến cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết 
theo quy định của pháp luật.
Tiếp nhận và xử lý, giải quyết 
17/17 đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh đạt 100%, 
không có đơn tồn đọng. Bên 
cạnh đó, Sở Tư pháp đã thực 
hiện nghiêm túc việc kiểm 
soát tài sản, thu nhập theo quy 
định Nghị định 130/2020/NĐ-
CP ngày 30/10/2020 của Chính 
phủ về kiểm soát tài sản, thu 
nhập của người có chức vụ, 
quyền hạn trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị; đồng thời thực 
hiện nghiêm túc việc công 
khai, minh bạch trong các hoạt 
động của Sở theo quy định của 
pháp luật và chỉ đạo của UBND 
tỉnh Hưng Yên. 

7. Công tác ứng dụng 
công nghệ thông tin; thi đua 
khen thưởng

Công tác ứng dụng công 
nghệ thông tin: Sở Tư pháp 
đã chủ động phối hợp với Sở 
Thông tin và Truyền thông, 
Văn phòng UBND tỉnh tham 
mưu UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 2434/QĐ-UBND 
ngày 26/10/2022 phê duyệt 
quy trình thực hiện thủ tục 
đăng ký khai sinh, đăng ký 
khai tử, đăng ký kết hôn trực 
tuyến;  Quyết định số 2034/
QĐ-UBND ngày 06/9/2022 phê 

(Xem tiếp trang  22)
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Chương trình
 TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP 

tỉnh Hưng Yên năm 2023

Thực hiện Nghị 
quyết số 01/NQ-CP 
ngày 01/01/2023 

của Chính phủ về nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế  - 
xã hội và dự toán ngân sách 
Nhà nước năm 2023; phương 
hướng nhiệm vụ, giải pháp 
công tác tư pháp năm 2023 của 
Bộ Tư pháp, ngày 11/01/2023, 
UBND tỉnh Hưng Yên ban 
hành Chương trình trọng tâm 
công tác tư pháp năm 2023 với 
những nội dung chủ yếu sau:

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

a) Chủ động tham mưu 
triển khai thực hiện ở địa 
phương Đề án triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 27-NQ/
TW ngày 09/11/2022 của BCH 
Trung ương về tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện nhà nước 

pháp quyền XHCN Việt Nam 
trong giai đoạn mới.   

b) Tiếp tục triển khai 
thực hiện có hiệu quả Luật 
Ban hành VBQPPL, bảo đảm 
tiến độ và chất lượng công tác 
thẩm định đề nghị xây dựng 
VBQPPL, thẩm định dự thảo 
VBQPPL; kiểm soát chặt chẽ 
việc quy định thủ tục hành 
chính trong thẩm định dự 
thảo văn bản; theo dõi sát kết 
quả tiếp thu, giải trình ý kiến 
thẩm định của cơ quan chủ trì 
soạn thảo.

c) Nâng cao hiệu quả 
hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa VBQPPL; đẩy mạnh 
việc theo dõi, đôn đốc xử lý 
văn bản trái pháp luật đã được 
phát hiện, kết luận. Thực hiện 
đúng quy định, có chất lượng 
công tác hệ thống hóa VBQPL 
kỳ 2019-2023. Cập nhật đầy 
đủ, kịp thời, chính xác VBQP-
PL thuộc trách nhiệm, thẩm 

quyền của địa phương trên 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp 
luật theo quy định tại Nghị 
định số 52/2015/NĐ-CP ngày 
28/5/2015.  

2. Công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật (PBGDPL), hoà 
giải ở cơ sở

a) Tiếp tục tổ chức thực 
hiện có hiệu quả Quyết định số 
1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về 
thực hiện Kết luận số 80-KL/
TW ngày 20/6/2020 của Ban 
Bí thư về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 
09/12/2003 của Ban Bí thư 
Trung ương 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, nhất là trách 
nhiệm được giao trong công 
tác PBGDPL theo hướng gắn 
kết giữa PBGDPL và xây dựng, 
thi hành pháp luật, lấy người 
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dân, doanh nghiệp làm trung 
tâm, chú trọng PBGDPL cho 
đối tượng đặc thù.

b) Tiếp tục triển khai thực 
hiện Quyết định số 21/2021/
QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ, Quyết 
định số 2927/QĐ-UBND ngày 
15/12/2021 của UBND tỉnh về 
kiện toàn Hội đồng phối hợp 
PBGDPL tỉnh; phát huy vai trò, 
chức năng, nhiệm vụ của Hội 
đồng và các thành viên Hội 
đồng phối hợp PBGDPL các 
cấp trong hướng dẫn, chỉ đạo, 
triển khai thực hiện công tác 
PBGDPL thuộc phạm vi quản 
lý; kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc và đề xuất các giải 
pháp nâng cao hiệu quả hoạt 
động PBGDPL.

c) Thực hiện có hiệu 
quả các Đề án, chương trình, 
kế hoạch về PBGDPL do Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp 
ban hành mới; các chương 
trình, kế hoạch về PBGDPL 
do UBND tỉnh ban hành trong 
năm 2022. Tiếp tục đổi mới, đa 
dạng nội dung, hình thức PB-
GDPL gắn với ứng dụng công 
nghệ thông tin, chuyển đổi số 
trong công tác PBGDPL, phát 
huy vai trò của mạng xã hội, 
các phương tiện truyền thông, 
báo chí, các thiết chế văn hóa, 
thông tin cơ sở… tham gia 
PBGDPL. Tham mưu tổ chức 
thực hiện Ngày Pháp luật Việt 
Nam có hiệu quả, gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
chuyên môn của từng cơ quan, 
đơn vị, địa phương để lan toả 
tinh thần thượng tôn Hiến 
pháp, pháp luật.

d) Tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ 
sở và các văn bản hướng dẫn 
thi hành;  tổ chức tổng kết 10 
năm thực hiện Luật Hòa giải ở 
cơ sở ở địa phương. Tập trung 
củng cố, kiện toàn mạng lưới 
tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ 
hòa giải viên; nâng cao chất 
lượng công tác hoà giải ở cơ sở 
nhằm giải quyết hiệu quả các 
mâu thuẫn, tranh chấp trong 
nội bộ nhân dân, tạo sự đoàn 
kết trong cộng đồng dân cư.

e) Tổ chức thực hiện hiệu 
quả các nhiệm vụ được giao 
tại Quyết định số 25/2021/
QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy 
định về xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 
Thông tư số 09/2021/TT-BTP 
ngày 15/11/2021 của Bộ Tư 
pháp về đánh giá, công nhận 
xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật và Quyết 
định số 1723/QĐ-BTP ngày 
15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành hướng dẫn 
tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí 
quốc gia về huyện nông thôn 
mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật 
thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về 
xã nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025 và tiêu 
chí quận, thị xã, thành phố đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc 
tiêu chí quận, thị xã, thành phố 
thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô 
thị văn minh.

3. Công tác quản lý xử lý 
vi phạm hành chính (XLVPHC) 
và theo dõi thi hành pháp luật

a) Đổi mới, tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả công tác 
theo dõi thi hành pháp luật, 
tập trung vào các lĩnh vực 
được xác định là trọng tâm 
phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh năm 2023, phù hợp với 
nhiệm vụ chung của cả giai 
đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt 
Kế hoạch theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật trong lĩnh 
vực trọng tâm, liên ngành 
năm 2023. Tổ chức tổng kết 
việc thực hiện “Đề án Đổi mới, 
nâng cao hiệu quả công tác tổ 
chức thi hành pháp luật giai 
đoạn năm 2018 - 2022” trên địa 
bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện 
hiệu quả, thực chất các giải 
pháp nhằm nâng cao điểm số 
và nâng xếp hạng chỉ số Chi 
phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số 
B1) ở địa phương.

b) Tiếp tục tổ chức triển 
khai có hiệu quả Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật 
XLVPHC và các văn bản hướng 
dẫn thi hành; phối hợp với các 
sở, ngành, địa phương tham 
mưu cấp có thẩm quyền hoàn 
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thiện thể chế về XLVPHC; kịp 
thời hướng dẫn, tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc trong 
tổ chức thi hành cho các sở, 
ngành, địa phương; tăng cường 
kiểm tra liên ngành tình hình 
thi hành pháp luật về XLVPHC. 

c) Tăng cường bồi dưỡng, 
tập huấn chuyên sâu và thực 
hiện công tác truyền thông 
về XLVPHC, theo dõi thi hành 
pháp luật và Chỉ số B1.

4. Công tác hộ tịch, quốc 
tịch, chứng thực, nuôi con 
nuôi, lý lịch tư pháp (LLTP), 
bồi thường nhà nước

a) Tiếp tục triển khai 
thực hiện có hiệu quả  Kế 
hoạch số 89/KH-UBND ngày 
29/3/2017 của UBND tỉnh; Nghị 
định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy 
định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch 
điện tử, đăng ký hộ tịch trực 
tuyến; thực hiện liên thông 
dữ liệu cấp Giấy chứng sinh, 
Giấy báo tử để thực hiện thủ 
tục đăng ký khai sinh, đăng ký 
khai tử trên môi trường điện 
tử sau khi Bộ Tư pháp triển 
khai toàn quốc, tạo điều kiện 
để đẩy mạnh giải quyết các 
thủ tục đăng ký hộ tịch trên 
môi trường điện tử, kết nối 
chia sẻ dữ liệu hộ tịch cho Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
và các cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành khác.

b) Thực hiện hiệu quả Kế 

hoạch triển khai Thỏa thuận 
toàn cầu về di cư hợp pháp, an 
toàn và trật tự của Liên hợp 
quốc theo Quyết định số 402/
QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ, trọng 
tâm là nhiệm vụ giải quyết 
giấy tờ quốc tịch, hộ tịch cho 
người không quốc tịch, người 
chưa xác định được quốc tịch, 
người không có giấy tờ chứng 
minh về nhân thân, người di 
cư tự do đang cư trú trên lãnh 
thổ Việt Nam.

c) Tiếp tục triển khai thực 
hiện đồng bộ, hiệu quả Công 
ước La Hay năm 1993, Luật 
Nuôi con nuôi và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. Ứng dụng 
mạnh mẽ công nghệ thông 
tin phục vụ hiệu quả cho hoạt 
động quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực nuôi con nuôi; đổi 
mới công tác truyền thông, 
tập trung nâng cao nhận thức 
quyền trẻ em được sống trong 
môi trường gia đình thông qua 
các hình thức chăm sóc thay 
thế, trong đó có nuôi con nuôi. 

d) Tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả Nghị định 23/2015/
NĐ-CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ về cấp bản sao từ 
sổ gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng thực chữ 
ký và chứng thực hợp đồng, 
giao dịch; chú trọng nâng cao 
nghiệp vụ chứng thực cho 
đội ngũ công chức làm công 
tác chứng thực ở địa phương; 

đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính theo hướng hiện 
đại, giảm tải áp lực cho các cơ 
quan nhà nước, tạo thuận lợi 
cho người dân.

đ)  Tiếp tục xây dựng, 
hoàn thiện cơ sở dữ liệu lý 
lịch tư pháp, bảo đảm thông 
tin lý lịch tư pháp luôn được 
cập nhật đầy đủ, kịp thời. Tăng 
cường phối hợp liên ngành 
trong công tác tra cứu, xác 
minh thông tin để cấp Phiếu 
lý lịch tư pháp. Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, 
chuyển đổi số trong công tác 
xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu 
lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý 
lịch tư pháp.

e) Thi hành hiệu quả 
Luật Trách nhiệm bồi thường 
của nhà nước và các văn bản 
có liên quan, nhất là tổ chức 
sơ kết 05 năm thi hành Luật 
Trách nhiệm bồi thường của 
nhà nước, quản lý nhà nước 
về công tác bồi thường trong 
hoạt động quản lý hành chính, 
tố tụng và thi hành án; tăng 
cường theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra để nắm thực chất tình 
hình và giải quyết bồi thường; 
đẩy mạnh công tác tập huấn 
chuyên sâu về nghiệp vụ.

5. Công tác bổ trợ tư pháp, 
trợ giúp pháp lý (TGPL); hỗ trợ 
pháp lý cho doanh ngiệp

a) Tiến hành tổng kết thi 
hành Luật Luật sư; Nghị định 
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số 77/2008/NĐ-CP của Chính 
phủ về tư vấn pháp luật; tổng 
kết Đề án “Tiếp tục đổi mới và 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
giám định tư pháp”. Triển khai 
Nghị định số 62/2017/NĐ-CP 
ngày 16/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Đấu giá tài sản sau khi Chính 
phủ ban hành.

b) Tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về bổ trợ tư 
pháp, chú trọng công tác kiểm 
tra, thanh tra chuyên ngành, 
kịp thời xử lý nghiêm các vi 
phạm và đề xuất các giải pháp 
phòng ngừa, hạn chế hành vi 
vi phạm pháp luật trong các 
lĩnh vực quản lý nhạy cảm, 
phức tạp; nâng cao trách 
nhiệm tự quản của các tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp trong 
lĩnh vực luật sư, công chứng, 
đấu giá tài sản.

c) Triển khai có hiệu 
quả nội dung TGPL trong các 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia giai đoạn 2021-2025; Đề 
án đổi mới công tác TGPL giai 
đoạn 2021-2025 phù hợp với 
Luật TGPL năm 2017, trong đó, 
tập trung vào thực hiện vụ việc 
TGPL, đặc biệt là vụ việc tham 
gia tố tụng, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả vụ việc TGPL 
và kỹ năng TGPL cho đội ngũ 
người thực hiện TGPL; tiếp tục 
đổi mới, đẩy mạnh công tác 

truyền thông về TGPL; triển 
khai việc trực tại tòa án nhân 
dân của người thực hiện trợ 
giúp pháp lý và các chương 
trình mục tiêu quốc gia liên 
quan công tác TGPL.

d) Thực hiện hiệu quả 
Chương trình hỗ trợ pháp 
lý liên ngành cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 
2021-2025, nhất là các doanh 
nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, 
sáng tạo, doanh nghiệp chịu 
tác động của dịch COVID-19; 
tập hợp đội ngũ luật sư, luật 
gia, hòa giải viên thương mại, 
trọng tài thương mại tham gia 
tư vấn pháp luật cho người 
dân, doanh nghiệp nhằm tháo 
gỡ những khó khăn, vướng 
mắc cho người dân và doanh 
nghiệp... Tổ chức thực hiện có 
hiệu quả Đề án “Nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp giai 
đoạn 2021-2030” sau khi Thủ 
tướng Chính phủ ban hành. 

f) Tổ chức triển khai 
thi hành có hiệu quả Nghị 
định số 99/2022/NĐ-CP ngày 
30/11/2022 của Chính phủ về 
đăng ký biện pháp bảo đảm. 
Phối hợp với Sở Tài nguyên và 
Môi trường nghiên cứu thực 
hiện chuyển đổi số trong lĩnh 
vực đăng ký biện pháp bảo 
đảm hướng tới hệ thống đăng 
ký, cung cấp thông tin trực 
tuyến về biện pháp bảo đảm 

bằng động sản có đủ năng lực 
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 
của  người dân, doanh nghiệp 
và yêu cầu của quản lý nhà 
nước. 

6. Công tác tổ chức xây 
dựng Ngành

Tiếp tục đổi mới, nâng cao 
chất lượng công tác quy hoạch 
phát triển nguồn nhân lực 
Ngành Tư pháp theo hướng trẻ 
hoá đội ngũ công chức, viên 
chức đảm bảo sự kế thừa giữa 
các thế hệ công chức, viên 
chức; gắn quy hoạch với đào 
tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và 
sử dụng công chức, viên chức; 
thường xuyên rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp với 
yêu cầu nhiệm vụ đặt ra theo 
từng giai đoạn và hàng năm.  
Đẩy mạnh cải cách chế độ 
công vụ, công chức; nâng cao 
kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây 
dựng đội ngũ công chức, viên 
chức Ngành Tư pháp chuyên 
nghiệp, trách nhiệm, năng 
động, sáng tạo ngang tầm yêu 
cầu nhiệm vụ. Tiếp tục quán 
triệt, thực hiện tốt chuẩn mực 
đạo đức nghề nghiệp cán bộ, 
công chức, viên chức Ngành 
Tư pháp, xây dựng đội ngũ 
công chức, viên chức Ngành 
Tư pháp trong sạch, vững 
mạnh gắn với việc tiếp tục học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vương Thị Tuyến
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Ngày 30/12/2022, Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp 
đã ký Quyết định 

số 2608/QĐ-BTP phê duyệt và 
công bố 10 sự kiện nổi bật năm 
2022 của Ngành Tư pháp. Cụ 
thể như sau:

1. Bộ, ngành Tư pháp 
tham gia tích cực, trách nhiệm 
vào quá trình xây dựng Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng 
và hoàn thiện Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong giai đoạn mới”

2. Công  tác xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật 
được đặc biệt chú trọng, Chỉ số 
cải thiện chất lượng các quy 
định pháp luật tăng 10 bậc.

3.  Tham mưu Thủ tướng 
Chính phủ ban hành các Đề án 
lớn về phổ biến, giáo dục pháp 
luật. Các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Pháp luật năm 2022 được 
tổ chức hiệu quả, thiết thực.

4. Hệ thống Thi hành án 
dân sự nỗ lực vượt qua khó 
khăn sau đại dịch Covid-19, 
hoàn thành vượt chỉ tiêu, 
nhiệm vụ được Quốc hội, 
Chính phủ giao.

5. Hợp tác quốc tề về pháp 
luật và tư pháp của Bộ, ngành 
Tư pháp tiếp  tục tạo cơ hội 
hợp tác  toàn diện với các đối 
tác lớn, góp phần giải quyết 
nhiều vấn đề quan trọng cho 
đất nước.

6.  Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án tổng thể “Tiếp 
tục xây dựng Trường Đại học 
Luật Hà Nội và Trường Đại 
học Luật Thành phố Hồ Chí 
Minh thành các trường trọng 
điểm đào tạo cán bộ về pháp 
luật” và Đề án “Tiếp tục xây 
dựng Học viện Tư pháp thành 
trung tâm lớn đào tạo các 

chức danh tư pháp”.

7. Thể chế  trong công 
tác xây dựng Ngành có bước 
hoàn thiện quan trọng, tạo 
cơ sở tiếp tục kiện toàn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của cơ quan tư 
pháp các cấp

8. Bộ Tư pháp đứng đầu 
Chỉ số cải cách hành chính 
cấp Bộ

9. Lần đầu có chức danh 
Trợ giúp viên pháp lý hạng I và 
người thực hiện trợ giúp pháp 
lý trực tại Tòa án nhân dân 
trong toàn quốc

10. Diễn đàn Kinh doanh 
và Pháp luật được tổ chức 
thành công góp phần nhận 
diện, tháo gỡ vướng mắc pháp 
lý, hỗ trợ doanh nghiệp phục 
hồi và phát triển sau đại dịch 
Covid 19.

Phạm Thị Lan
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Ngày 06/01/2023, 
Công đoàn cơ sở 
Sở Tư pháp Hưng 

Yên tổ chức Đại hội lần thứ VII, 
nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là 
đơn vị được chọn tổ chức đại 
hội điểm công đoàn cơ sở trực 
thuộc Công đoàn Viên chức 
tỉnh Hưng Yên. 

Dự đại hội có đồng chí 
Nguyễn Đình Chung, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, 
đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu, 
Phó Chủ tịch, Liên đoàn lao 
động tỉnh, các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ, Ban chấp 
hành Công đoàn Viên chức 
tỉnh và đại diện 56 Công đoàn 
cơ sở trực thuộc Công đoàn 
viên chức tỉnh. 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ 
đạo của Đảng ủy Sở Tư pháp 
và Ban Thường vụ Công đoàn 
Viên chức tỉnh, Công đoàn Sở 
Tư pháp đã tổ chức thực hiện 
có hiệu quả các phong trào 
thi đua yêu nước, hoàn thành 
xuất sắc các chỉ tiêu, mục tiêu, 
nhiệm vụ Nghị quyết đại hội 
Công đoàn lần thứ VI nhiệm 
kỳ 2017-2022, góp phần hoàn 
thành các mục tiêu, chỉ tiêu 
Nghị quyết đại hội Công đoàn 

Viên chức tỉnh, xây dựng Đảng 
bộ, cơ quan Sở Tư pháp trong 
sạch, vững mạnh. Công đoàn 
Sở Tư pháp có tổng số 56 đoàn 
viên sinh hoạt tại 03 công 
đoàn bộ phận (Cơ quan Văn 
phòng Sở, Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước và Trung 
tâm dịch vụ đấu giá tài sản). 
Nhiệm kỳ 2017-2022, Công 
đoàn Sở Tư pháp đã làm tốt 
công tác tham mưu, phối hợp 
với cơ quan chăm lo, bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp chính 

đáng của đoàn viên và người 
lao động, thực hiện tốt chế độ 
về tiền lương, tham quan, nghỉ 
mát, thăm hỏi, cải thiện điều 
kiện làm việc cho người lao 
động. Với sự đồng thuận, cố 
gắng tích cực của tập thể Ban 
chấp hành và toàn thể đoàn 
viên công đoàn, Công đoàn Sở 
Tư pháp nhiều năm liền được 
công nhận là Công đoàn cơ sở 
hoàn thành xuất sắc nhiệm. 
Đại hội cũng được nghe các 
tham luận và ý kiến phát biểu 

Sở Tư Pháp tổ chức thành công

Đại hội Công đoàn điểm 
LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, 
Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng  

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp Hưng Yên nhiệm kỳ 2023-2028
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của đoàn viên để làm rõ hơn 
nội dung Báo cáo chính trị 
trình Đại hội. 

Phát biểu tại hội nghị, 
đồng chí Nguyễn Thị Thanh 
Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành 
Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó 
Chủ tịch phụ trách Công đoàn 
viên chức tỉnh biểu dương, ghi 
nhận và đánh giá cao những 
thành tích đã đạt được của 
Công đoàn Sở Tư pháp trong 
nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra 
những hạn chế, nguyên nhân 
cũng như bài học kinh nghiệm 
trong công tác công đoàn.

Với phương châm “Đổi 
mới, dân chủ, đoàn kết, phát 
triển”, đại hội Công đoàn Sở 
Tư pháp đã đề ra các chỉ tiêu 
nhiệm kỳ 2023-2028 là phấn 
đấu 100% đoàn viên công đoàn 
được học tập, tuyên truyền các 
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, nghị quyết của Công 
đoàn; 100% công nhân viên 
chức và lao động đạt danh 
hiệu lao động tiên tiến, đoàn 
viên công đoàn xuất sắc; đoàn 
viên đạt tiêu chuẩn cuộc vận 
động xây dựng người cán  bộ 
công chức “Trung thành, trách 
nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; 
95% trở lên nữ cán bộ đoàn 
viên đạt danh hiệu “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà”;  100% cán 
bộ, đoàn viên tích cực tham gia 
các hoạt động xã hội, từ thiện; 
3/3 công đoàn bộ phận đạt 
hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng 
năm. Công đoàn cơ sở đạt hoàn 

thành tốt và hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, được công đoàn 
các cấp khen thưởng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh 
đạo Sở, đồng chí Nguyễn Đình 
Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám 
đốc Sở Tư pháp ghi nhận, 
biểu dương những cố gắng 
và thành tích của Công đoàn 
Sở Tư pháp trong nhiệm kỳ 
vừa qua và đề nghị trong thời 
gian tới, cần tập trung vào một 
số nhiệm vụ như tăng cường 
giáo dục chính trị tư tưởng 
trong toàn thể công chức, viên 
chức người lao động và đoàn 
viên công đoàn triển khai 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị của ngành Tư pháp; không 
ngừng đổi mới mạnh mẽ các 
nội dung phương thức hoạt 
động công đoàn, gắn với chất 
lượng, tiến độ công việc của 
ngành; tăng cường hơn nữa 
kỷ luật kỷ cương hành chính, 
nâng cao ý thức trách nhiệm, 

kỷ luật công vụ; Công đoàn 
Sở Tư pháp và công đoàn bộ 
phận, cần phối hợp chặt chẽ 
với các tổ chức chính trị - xã 
hội, phát huy hơn nữa vai trò 
của mình nhằm động viên, 
khuyến khích đội ngũ công 
chức, viên chức, người lao 
động hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, quan tâm sâu sắc 
hơn nữa tới đời sống vật chất 
tinh thần của người lao động, 
coi đây là một trong những chỉ 
tiêu quan trọng cần đạt được 
trong nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội, các đại biểu đã 
lựa chọn và bầu ra Ban chấp 
hành Công đoàn Sở Tư pháp 
nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 
đồng chí có đủ tiêu chuẩn về 
phẩm chất chính trị, đạo đức và 
năng lực, bầu đại biểu đi dự Đại 
hội Công đoàn Viên chức tỉnh 
lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028.

Đào Cẩm Nhung

 Đại diện các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh
 tặng hoa chúc mừng Đại hội  
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Ngày 12/1, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh, 
Sở Tư pháp tổ chức 

hội nghị triển khai công tác 
tư pháp năm 2023. Đồng chí 
Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh, 
Chủ tịch Hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Năm  2022, dưới sự chỉ 
đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh và sự phối 
hợp chặt chẽ của các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, ngành Tư 
pháp đã phấn đấu nỗ lực, hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm 
vụ chính trị được giao  theo 
chương trình, kế hoạch đề 

ra đảm bảo tiến độ, chất 
lượng,  trách nhiệm, đóng góp 
thiết thực vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 
2022 Sở Tư pháp đã tiến hành 
tham gia, góp ý đối với 213 dự 
thảo văn bản, trong đó 62 dự 
thảo văn bản của Trung ương 
và 151 dự thảo văn bản của địa 
phương, thẩm định 51 dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật, tự 
kiểm tra và lập phiếu kiểm tra 
đối với 39/39 Quyết định của 
UBND tỉnh ban hành, thực hiện 
rà soát thường xuyên đối với 
831 văn bản quy phạm pháp luật 
của HĐND, UBND tỉnh, đề nghị 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ hoặc ban hành mới đối với 
36 văn bản quy phạm pháp luật; 

các sở, ban, ngành đoàn thể 
và 10 huyện, thị xã, thành phố 
đã tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật được 
1.612 cuộc cho trên 183 nghìn 
lượt người; cấp phát miễn phí 
gần 1,5 triệu tài liệu phổ biến, 
giáo dục pháp; tổ chức 69 cuộc 
thi tìm hiểu pháp luật thu hút 
trên 50 nghìn người dự thi, 
hòa giải thành 938/1.092 vụ, 
việc đạt tỷ lệ hòa giải thành 
86%; thụ lý và giải quyết 122 hồ 
sơ đăng ký kết hôn, cấp Giấy 
khai sinh cho 12.748 trường 
hợp, đăng ký lại giấy khai sinh 
8.218 trường hợp; cấp Giấy đăng 
ký hoạt động cho 01 Công ty 
Luật và 02 Chi nhánh Công ty 
Luật, cấp lại Giấy đăng ký hoạt 
động cho 02 chi nhánh Công 
ty Luật và đề nghị Bộ Tư pháp 
cấp chứng chỉ luật sư cho 04 cá 
nhân. Các tổ chức hành nghề 
công chứng trên địa bàn tỉnh 
năm 2022 đã công chứng 51.551 
việc; chứng thực 77.573 bản 
sao; chứng thực chữ ký trong 
giấy tờ, văn bản 2.023 việc; thu 
phí 22.493.982.000 đồng...

Tại hội nghị, các đại biểu Toàn cảnh hội nghị

Sở Tư Pháp
triển khai công tác năm 2023
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cũng trao đổi, thảo luận, đưa 
ra nhiều ý kiến góp phần triển 
khai thực hiện có hiệu quả 
công tác quản lý, xử lý vi phạm 
hành chính, công tác hộ tịch, 
nuôi con nuôi; đẩy mạnh cải 
cách hành chính, ứng dụng 
công nghệ thông tin; kết hợp 
đồng bộ công tác PBGDPL với 
trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp 
luật và hoà giải ở cơ sở.

Năm 2023, Sở Tư pháp tiếp 
tục đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm 
trong đó tập trung vào một số 
nội dung chủ yếu như tiếp tục 
quán triệt và triển khai thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIX; nâng cao chất lượng 
góp ý, thẩm định đề nghị xây 
dựng dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luât; đẩy mạnh 
công tác kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luât; tăng cường công tác 
theo dõi thi hành pháp luật, 
gắn với công tác kiểm tra văn 
bản quy phạm pháp luât và 
kiểm soát thủ tục hành chính, 
tập trung vào các lĩnh vực thu 
hút nhiều sự quan tâm của dư 
luận, lĩnh vực được xác định là 
trọng tâm phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2023; tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng trong 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật; tăng cường công 
tác quản lý nhà nước trong 
hoạt động đấu giá tài sản, trợ 
giúp pháp lý và các lĩnh vực 
hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, 
bồi thường nhà nước, nuôi con 
nuôi. 

Phát biểu tại hội nghị, 
đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật tỉnh ghi nhận và biểu 
dương thành tích của ngành 
Tư pháp đạt được trong năm 
2022 đồng thời nhấn mạnh 
một số nội dung ngành Tư 
pháp cần tập trung thực hiện 
trong thời gian tới như Sở Tư 
pháp cần làm tốt hơn nữa việc 
tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương trong công 
tác tư pháp.  Nâng cao chất 
lượng công tác xây dựng, hoàn 
thiện pháp luật. Tập trung công 
tác xử lý vi phạm hành chính 
và xây dựng cơ sở dữ liệu về 
xử lý vi phạm hành chính; 
tăng cường công tác quản lý 
Nhà nước về bổ trợ tư pháp; 
cải cách thủ tục hành chính; 
hỗ trợ pháp lý cho người dân 
và doanh nghiệp.  Thực hiện 
tốt ứng dụng công nghệ thông 
tin vào tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật, triển khai 
thực hiện cung cấp dịch vụ 
công mức độ 3, mức độ 4 đối 
với thủ tục đăng ký bảo đảm, 
cấp phiếu lý lịch tư pháp theo 
tinh thần Nghị quyết số 36a/
NQ-CP ngày 14/10/2015 của 
Chính phủ về Chính phủ điện 
tử. Công chức, viên chức toàn 
ngành tập trung thực hiện 
tốt chủ đề công tác năm của 
tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.

                                                            
Đào Cẩm Nhung

Đ/c Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trao Bằng khen của 
Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022
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Kết quả đánh giá, công nhận 
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Năm 2022 là năm 
đầu tiên triển khai 
thực hiện đánh 

giá, công nhận xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận theo 
Quyết định số 25/2021/QĐ-
TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ và Thông 
tư số 09/2021/TT-BTP ngày 
15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu 
UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
tỉnh ban hành và trực tiếp ban 
hành 09 văn bản hướng dẫn 
triển khai thực hiện; đẩy mạnh 
hoạt động tập huấn chuyên 
môn nghiệp vụ, kiểm tra, biên 
soạn tài liệu tuyên truyền liên 
quan đến hoạt động đánh giá, 
công nhận cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật. Căn cứ 
hướng dẫn của UBND tỉnh, 
Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật tỉnh và Sở 
Tư pháp, 10/10 huyện, thành 
phố, thị xã đã ban hành văn 
bản thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 
2022 ở địa phương mình trong 
đó chú trọng gắn các tiêu chí, 
chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với 

trách nhiệm quản lý của các 
cơ quan, đơn vị nhất là trong 
bảo đảm thi hành Hiến pháp 
và pháp luật, giải quyết các thủ 
tục hành chính, phổ biến, giáo 
dục pháp luật, hòa giải và thực 
hiện dân chủ ở cơ sở.

Năm 2022 toàn tỉnh có 
155/161 xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật; 05/10 
huyện, thị xã, thành phố có 
100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật là thành 
phố Hưng Yên, huyện Kim 
Động, huyện Phù Cừ, huyện 
Văn Giang và thị xã Mỹ Hào. 
Bên cạnh đó, việc thực hiện 
tiêu chí chuẩn chuẩn tiếp cận 
pháp luật thuộc Bộ tiêu chí 
quốc gia về huyện nông thôn 
mới, xã nông thôn mới nâng 
cao giai đoạn 2021 - 2025 và 
tiêu chí huyện, thị xã, thành 
phố đạt chuẩn TCPL để xét 
công nhận đạt chuẩn đô thị 
văn minh cũng được các địa 
phương thực hiện theo đúng 
quy định tại Quyết định số 
1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
Kết quả năm 2022, tỉnh Hưng 
Yên có 22 xã được công nhận 
nông thôn mới nâng cao và 13 

xã được công nhận nông thôn 
mới kiểu mẫu. Việc thực hiện 
tiêu chí xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
thời gian qua đã được các cấp 
ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ 
sở quan tâm triển khai thực 
hiện đồng bộ bằng nhiều giải 
pháp. Thông qua việc đánh giá, 
công nhận cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật đã nâng cao 
nhận thức pháp luật, giáo dục 
ý thức tôn trọng, tuân thủ và 
chấp hành pháp luật; bảo đảm 
quyền con người, quyền công 
dân, quyền được thông tin về 
pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu 
thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, 
kiến nghị trong thi hành pháp 
luật trên địa bàn cấp xã. Trách 
nhiệm của cán bộ, công chức 
trong thực thi công vụ được 
nâng cao. Việc đánh giá, công 
nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật được thực hiện 
theo đúng quy định, góp phần 
quan trọng thực hiện thắng lợi 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên./.

                                                             
Phạm Thị Lan
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Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công 
dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc 
xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Nhằm triển khai 
thực hiện Nghị 
định số 104/2022/

NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, Bộ 
Công an đã chủ trì tham mưu  
Chính phủ xây dựng hướng 
dẫn 07 phương thức khai thác, 
sử dụng thông tin công dân 
trên căn cước công dân có gắn 
chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư thay cho 
việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ 
tạm trú khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công. 

1. Công dân có thể  sử 
dụng thẻ căn cước công dân 
gắn chíp điện tử là giấy tờ 
pháp lý chứng minh thông tin 
về cá nhân, nơi thường trú khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
giao dịch dân sự

Cơ sở pháp lý:  Theo quy 

định tại Điều 3 và Điều 20 Luật 
Căn cước công dân, căn cước 
công dân thể hiện thông tin cơ 
bản về lai lịch, nhận dạng của 
công dân; Thẻ Căn cước công 
dân là giấy tờ tùy thân của 
công dân Việt Nam có giá trị 
chứng minh về căn cước công 
dân của người đượ   c cấp thẻ 
để thực hiện các giao dịch trên 
lãnh thổ Việt Nam; Khi công 
dân xuất trình thẻ Căn cước 
công dân theo yêu cầu của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền thì cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thẩm quyền đó không 
được yêu cầu công dân xuất 
trình thêm giấy tờ khác chứng 
nhận các thông tin cá nhân, 
nơi thường trú.

 Như vậy, người dân có 
thể sử dụng thẻ căn cước công 
dân gắn chíp là một loại giấy 
tờ pháp lý chứng minh thông 
tin cá nhân, nơi thường trú khi 
thực hiện thủ tục hành chính, 
dịch vụ công. Cơ quan, tổ chức, 

cá nhân không được yêu cầu 
công dân xuất trình thêm các 
giấy tờ khác chứng nhận các 
thông tin đã có trên thẻ căn 
cước công dân gắn chíp khi 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính.

Các thông tin trên mặt thẻ 
Căn cước công dân, gồm:  Số 
Căn cước công dân (chính là số 
định danh cá nhân); Ảnh chân 
dung; Họ, chữ đệm và tên khai 
sinh; Ngày, tháng, năm sinh; 
Giới tính; Quốc tịch; Quê quán; 
Nơi thường trú; Ngày, tháng, 
năm hết hạn; Đặc điểm nhân 
dạng; Vân tay; Ngày, tháng, 
năm cấp thẻ; Họ, chữ đệm và 
tên, chức danh, chữ ký của 

người cấp thẻ.

2.  Cơ quan, tổ chức, cá 
nhân sử dụng thiết bị đầu đọc 
mã QRcode trên thẻ Căn cước 
công dân đã được kết nối trực 
tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư để khai thác, sử 
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dụng thông tin về cư trú khi 
giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công

Cơ sở pháp lý:
-  Điều 3 Thông tư 

số 06/2021/TT-BCA ngày 
23/01/2021 của Bộ Công an quy 
định về mẫu thẻ CCCC: “a) Mặt 
trước thẻ CCCD gồm các thông 
tin: …;  mã QR; b) mặt sau thẻ 
CCCD gồm các thông tin sau: 
….; chíp điện tử”

- Theo quy định tại điểm 
c khoản 2 Điều 14 Nghị định 
số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các nghị định liên quan 
đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 
hiện thủ tục hành chính, cung 
cấp dịch vụ công thì cơ quan 
có thẩm quyền, cán bộ, công 
chức, viên chức, cá nhân được 
giao trách nhiệm tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công  phải 
khai thác, sử dụng thông tin về 
cư trú của công dân trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
bằng hình thức sử dụng thiết 
bị đầu đọc mã QRCode trên thẻ 
Căn cước công dân gắn chíp 
điện tử để ghi nhận và lưu trữ 
thông tin công dân trong hồ sơ 
thủ tục hành chính.

Như vậy, khi tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công cơ 
quan có thẩm quyền, cán 
bộ, công chức, viên chức, cá 

nhân được giao trách nhiệm 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch 
vụ công sử dụng  thiết bị đọc 
mã QRcode trên thẻ căn cước 
công dân  (theo tiêu chuẩn do 
Bộ Thông tin và Truyền thông 
ban hành tại Quyết định số 
46/QĐ-TTDT ngày 18/01/2022 
ban hành hướng dẫn yêu cầu 
kỹ thuật cơ bản đối với thiết 
bị đọc mã QRCode)  để ghi 
nhận và lưu trữ thông tin công 
dân được hiển thị trên thiết 
bị trong hồ sơ thủ tục hành 
chính trên Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
cấp bộ, cấp tỉnh,  không được 
yêu cầu công dân xuất trình 
thêm các giấy tờ khác chứng 
nhận các thông tin đã có trên 
thẻ căn cước công dân gắn 
chíp khi tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính.

Các thông tin trong mã 
QRCode được hiển thị trên 
thiết bị đọc mã QRCode gồm: 
Số CCCD; số CMND 9 số; Họ và 
tên; Ngày sinh; Giới tính; Nơi 

thường trú; Ngày cấp CCCD.
3.  Cơ quan, tổ chức, cá 

nhân sử dụng thiết bị đầu 
đọc chíp trên thẻ Căn cước 
công dân đã được kết nối trực 
tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư để khai thác, sử 
dụng thông tin về cư trú khi 
giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công

Cơ sở pháp lý:
-  Điều 3 Thông tư 

số 06/2021/TT-BCA ngày 
23/01/2021 của Bộ Công an quy 
định về mẫu thẻ CCCC: “a) Mặt 
trước thẻ CCCD gồm các thông 
tin: …;  mã QR; b) mặt sau thẻ 
CCCD gồm các thông tin sau: 
….; chíp điện tử”

- Theo quy định tại điểm 
c khoản 2 Điều 14 Nghị định 
số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các nghị định liên quan 
đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 
hiện thủ tục hành chính, cung 
cấp dịch vụ công thì cơ quan 
có thẩm quyền, cán bộ, công 
chức, viên chức, cá nhân được 
giao trách nhiệm tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công  phải 
khai thác, sử dụng thông tin 
về cư trú của công dân trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư bằng hình thức sử dụng 
thiết bị đầu đọc  chíp trên thẻ 
Căn cước công dân gắn chíp 
điện tử để ghi nhận và lưu trữ 
thông tin công dân trong hồ sơ 
thủ tục hành chính.

Đối với Cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục 
hành chính  khi tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công cơ 
quan có thẩm quyền, cán bộ, 
công chức, viên chức, cá nhân 
được giao trách nhiệm tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành 
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chính, cung cấp dịch vụ công 
sử dụng thiết bị đọc chíp trên 
thẻ căn cước công dân  (theo 
tiêu chuẩn ICAO) để ghi nhận 
và lưu trữ thông tin công 
dân được hiển thị trên thiết 
bị trong hồ sơ thủ tục hành 
chính trên Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
cấp bộ, cấp tỉnh,  không được 
yêu cầu công dân xuất trình 
thêm các giấy tờ khác chứng 
nhận các thông tin đã có trên 
thẻ căn cước công dân gắn 
chíp khi tiếp nhận, giải quyết 
thủ tục hành chính.

Các thông tin trong chíp 
điện tử được hiển thị trên 
thiết bị đọc chíp gồm: Họ, chữ 
đệm và tên khai sinh;  Ngày, 
tháng, năm sinh;  Giới tính; 
Quê quán;  Dân tộc; Tôn giáo; 
Quốc tịch; Nơi thường trú; Họ, 
chữ đệm và tên của cha, mẹ, 
vợ hoặc chồng; Số chứng minh 
đã được cấp;  Ngày cấp; Ngày 
hết hạn  (của thẻ CCCD); Đặc 
điểm nhận dạng;  Ảnh chân 
dung;  Trích chọn vân tay; 
Số thẻ Căn cước công dân (số 

định danh cá nhân).

4.  Cơ quan, tổ chức, cá 
nhân tra cứu, khai thác thông 
tin cá nhân qua chức năng 
của Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính cấp 
bộ, cấp tỉnh đã được kết nối 
với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ 
công quốc gia để khai thác, sử 
dụng thông tin về cư trú khi 

giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công.

Cơ sở pháp lý:
- Theo quy định tại khoản 

6 Điều 1 Nghị định số 37/2021/
NĐ-CP ngày 29/3/2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều Nghị định 137/2015/
NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy 
định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Căn 
cước công dân thì Cơ quan 
quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
được khai thác thông tin trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư để phục vụ công tác quản 
lý nhà nước theo chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được 
giao  thông qua việc kết nối, 
chia sẻ thông tin trên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư,  cổng 
dịch vụ công quốc gia, cổng 
dịch vụ công Bộ Công an, Hệ 
thống thông tin một cửa cấp 
tỉnh hoặc khai thác bằng văn 
bản; Công dân khai thác thông 
tin của mình trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư bằng 
văn bản yêu cầu cung cấp 
thông tin hoặc thông qua dịch 
vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công 
quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ 
Công an.

- Theo quy định tại điểm 
a khoản 2 Điều 14 Nghị định 
số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các nghị định liên quan 
đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 
hiện thủ tục hành chính, cung 
cấp dịch vụ công thì cơ quan 
có thẩm quyền, cán bộ, công 
chức, viên chức, cá nhân được 
giao trách nhiệm tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công  phải 
tra cứu, khai thác  thông tin 
cá nhân qua chức năng của 
Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính cấp bộ, cấp 
tỉnh đã được kết nối với  Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
hoặc qua Cổng dịch vụ công 
quốc gia để giải quyết thủ tục 
hành chính.

Đối với Cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục 
hành chính khi tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính,  cơ 
quan có thẩm quyền, cán bộ, 
công chức, viên chức, cá nhân 
được giao trách nhiệm thực 
hiện  tra cứu, khai thác  thông 
tin của người nộp hồ sơ qua 
chức năng của Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành 
chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được 
kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư

Đối với công dân: Trường 
hợp Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính chưa 
kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, thì yêu cầu công 
dân tra cứu, khai thác thông 
tin cá nhân của mình qua 
cổng dịch vụ công quốc gia để 
ghi nhận và lưu trữ thông tin 
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về cư trú trong hồ sơ thủ tục 
hành chính. Công dân tra cứu, 
khai thác thông tin cá nhân 
của mình theo các bước sau:

Bước 1:  Công dân truy 
cập Cổng dịch vụ công theo 
địa chỉ:  https://dichvucong.
dancuquocgia.gov.vn

Bước 2:  Đăng nhập tài 
khoản/ mật khẩu truy cập (sử 
dụng tài khoản Cổng DVC 
quốc gia); xác thực nhập mã 
OTP được hệ thống gửi về điện 
thoại.

Bước 3: Tại trang chủ, truy 
cập vào chức năng “Thông tin 
công dân” và nhập các thông 
tin theo yêu cầu: Họ và tên, số 
định danh cá nhân, ngày sinh, 
số điện thoại, mã xác nhận. 
Sau đó, nhấn Tìm kiếm.

Thông tin cơ bản công 
dân sẽ hiện thị trên màn hình 
gồm: Họ, chữ đệm và tên khai 
sinh; Ngày, tháng, năm sinh; 
Giới tính; Nơi đăng ký khai 
sinh; Quê quán; Nơi thường 
trú; Số định danh cá nhân; Số 
chứng minh nhân dân.

5.  Cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có thể tra cứu thông tin 
cá nhân thông qua tài khoản 
định danh điện tử của công 
dân được hiển thị trong ứng 
dụng VNeID để sử dụng thông 
tin về cư trú khi thực hiện thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch 
vụ công.

Cơ sở pháp lý:  Theo quy 
định tại khoản 5 Điều 13 Nghị 

định số 59/2022/NĐ-CP ngày 
05/9/2022 của Chính phủ quy 
định về định danh và xác thực 
điện tử quy định “việc sử dụng 
tài khoản định danh điện 
tử mức độ 2 có giá trị tương 
đương như việc sử dụng thẻ 
Căn cước công dân trong thực 
hiện các giao dịch có yêu cầu 
xuất trình thẻ Căn cước công 
dân”.  Theo đó, các thông tin 
căn cước công dân, thông tin 
dân cư được tích hợp hiển thị 
trên ứng dụng VNeID để người 
dân, cơ quan, tổ chức sử dụng 
để phục vụ giải quyết thủ tục 
hành chính và các giao dịch 
của người dân; các doanh 
nghiệp, tổ chức kết nối trực 
tiếp với hệ thống định danh 
xác thực điện tử của Bộ Công 
an hoặc thông qua tổ chức 
cung cấp dịch vụ xác thực 
điện tử theo trình tự, thủ tục 
quy định để xác thực tài khoản 
định danh điện tử hoặc khai 
thác thông tin liên quan khi 
người dân có yêu cầu.

- Đối với công dân:  Để 
được đăng ký tài khoản định 
danh điện tử mức độ 2, công 
dân thực hiện như sau:

Bước 1: Công dân đến 
cơ quan Công an đăng ký tài 
khoản mức 2; thực hiện cài 
đặt ứng dụng VNeID; thực hiện 
kích hoạt tài khoản trên thiết 
bị di động khi nhận được tin 
nhắn thông báo đăng ký tài 
khoản thành công theo các 
bước trong ứng dụng VnEID.

Bước 2: Sau khi được kích 
hoạt, việc sử dụng tài khoản 
định danh điện tử như sau:

Công dân thực hiện đăng 
nhập một lần trên cổng dịch 
vụ công quốc gia (liên thông 
với cổng dịch vụ công của các 
Bộ, ngành, địa phương) với 
tên tài khoản là số định danh 
cá nhân và mật khẩu để thực 
hiện các dịch vụ công trực 
tuyến. Tùy từng dịch vụ công 
trực tuyến, thông tin của công 
dân sẽ được điền vào biểu 
mẫu điện tử (Form), người 
dân không phải điền và không 
sửa được thông tin. Công dân 
sử dụng tài khoản, mật khẩu 
đăng nhập ứng dụng VNeID 
trên thiết bị di động để hiển thị 
các thông tin căn cước công 
dân, thông tin dân cư được 
tích hợp trên ứng dụng VNeID.

- Đối với Cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục 
hành chính:  khi công dân  tra 
cứu, xuất trình thông tin cá 
nhân, nơi thường trú hiển thị 
trên ứng dụng VNeID, cơ quan 
có thẩm quyền, cán bộ, công 
chức, viên chức, cá nhân được 
giao trách nhiệm tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính 
ghi nhận và lưu trữ thông tin 
này trong hồ sơ thủ tục hành 
chính trên Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
cấp bộ, cấp tỉnh,  không được 
yêu cầu công dân xuất trình 
thêm các giấy tờ khác chứng 
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nhận các thông tin đã có trên 
ứng dụng VNeID khi tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính.

Các thông tin hiển thị 
trên ứng dụng VNeID gồm: Số 
CCCD; Họ và tên; Ngày sinh; 
Giới tính; Quốc tịch; Quê quán; 
Nơi thường trú; CCCD có giá 
trị đến; Đặc điểm nhận dạng; 
Ngày cấp, Số điện thoại.

6.  Công dân có thể sử 
dụng giấy Xác nhận thông 
tin về cư trú  để chứng minh 
thông tin cá nhân, nơi cư trú 
khi không thể khai thác, sử 
dụng được thông tin cư trú 
của công dân trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư

Cơ sở pháp lý:

- Theo quy định tại khoản 
3 Điều 8 và khoản 3 Điều 33 
Luật Cư trú thì công dân có 
quyền được cơ quan đăng ký 
cư trú trong cả nước không 
phụ thuộc vào nơi cư trú của 
mình xác nhận thông tin về 
cư trú khi có yêu cầu.

- Theo quy định tại Điều 
17 Thông tư 55/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công 
an  quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật Cư trú thì công dân yêu 
cầu xác nhận thông tin về 
cư trú có thể trực tiếp đến cơ 
quan đăng ký cư trú trong cả 
nước không phụ thuộc vào nơi 
cư trú của công dân để đề nghị 
cấp xác nhận thông tin về cư 
trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận 
thông tin về cư trú qua  Cổng 

dịch vụ công quốc gia, Cổng 
dịch vụ công Bộ Công an, Cổng 
dịch vụ công quản lý cư trú; 
Thời hạn giải quyết tối đa là 03 
ngày làm việc.

- Theo quy định tại 
khoản 3 Điều 14 Nghị định 
số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ quy 
định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định liên 
quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy 
khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công 
thì trường hợp không thể khai 
thác được thông tin công dân 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư, cơ quan có thẩm 
quyền, cán bộ công chức, viên 
chức được giao trách nhiệm 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính có thể yêu cầu 
công dân nộp bản sao hoặc 
xuất trình giấy xác nhận 
thông tin về cư trú (giấy tờ có 
giá trị chứng minh thông tin 
về cư trú).

- Đối với công dân:  Để 
được cấp giấy xác nhận thông 
tin về cư trú, công dân có thể 
trực tiếp đến cơ quan đăng 
ký cư trú trong cả nước để đề 
nghị cấp giấy xác nhận thông 
tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu 
xác nhận thông tin về cư trú 
qua dịch vụ công trực tuyến 
khi cần thiết. Cơ quan đăng 
ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận 
thông tin về cư trú cho công 
dân dưới hình thức văn bản 

hoặc văn bản điện tử theo yêu 
cầu của công dân.

- Đối với Cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có thẩm quyền tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ thủ 
tục hành chính: Khi công dân 
xuất trình bản sao hoặc xuất 
trình giấy xác nhận thông tin 
về cư trú thì không được yêu 
cầu công dân xuất trình thêm 
các giấy tờ khác chứng nhận 
các thông tin đã có trên giấy 
xác nhận thông tin về cư trú 
khi tiếp nhận, giải quyết thủ 
tục hành chính.

Mẫu giấy Xác nhận thông 
tin về cư trú (mẫu CT07  ban 
hành kèm  Thông tư số 56/
TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ 
Công an)  gồm các thông tin, 
cụ thể: Số định danh cá nhân; 
Họ, chữ đệm và tên khai sinh; 
Ngày, tháng, năm sinh; Giới 
tính; Quê quán; Dân tộc; Tôn 
giáo; Quốc tịch; Nơi thường trú; 
Nơi tạm trú; Nơi ở hiện tại; Họ 
tên chủ hộ, số định danh chủ 
hộ và Quan hệ với chủ hộ; Họ, 
chữ đệm và tên, ngày tháng 
năm sinh, giới tính, số định 
danh cá nhân của các thành 
viên hộ gia đình và quan hệ 

với chủ hộ.

7.  Công dân có thể sử 
dụng giấy Thông báo số định 
danh cá nhân và thông tin 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư để chứng minh 
thông tin cá nhân, nơi cư trú 
khi không thể khai thác, sử 
dụng được thông tin cư trú 
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của công dân trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư

Cơ sở pháp lý: Theo quy 
định tại khoản 9 Điều 1 Nghị 
định số 37/2021/NĐ-CP ngày 
29/3/2021 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị 
định 137/2015/NĐ-CP ngày 
31/12/2015 quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Căn cước công dân 
thì ngay sau khi xác lập được 
số định danh cá nhân cho 
công dân, cơ quan quản lý Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
có văn bản thông báo cho công 
dân về số định danh cá nhân 
đã được xác lập và các thông 

tin của công dân hiện có trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư. Căn cứ quy định trên,  Bộ 
Công an đã chỉ đạo thực hiện 
cấp  Thông báo số định danh 
và thông tin trong cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư  cho 
100% người dân chưa được cấp 
CCCD trên toàn quốc để người 
dân sử dụng giải quyết các thủ 
tục hành chính, các giao dịch 
dân sự cần chứng minh nơi cư 
trú của công dân.

Như vậy, khi công 
dân xuất trình bản sao 
hoặc  giấy  Thông báo số định 
danh cá nhân thì không được 
yêu cầu công dân xuất trình 

thêm các giấy tờ chứng minh 
thông tin cá nhân  khi tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính.

Các thông tin trên Thông 
báo số định danh cá nhân: 
Họ, chữ đệm và tên khai sinh; 
Ngày, tháng, năm sinh; Giới 
tính; Nơi đăng ký khai sinh; 
Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; 
Quốc tịch; Tình trạng hôn 
nhân; Nơi thường trú; Nơi ở 
hiện tại; Quan hệ với chủ hộ; 
Nhóm máu; Họ, chữ đệm và 
tên, của cha, mẹ; Số định danh 
cá nhân.

Hà Phương

duyệt Quy trình thực hiện thủ 
tục hành chính cấp Phiếu Lý 
lịch tư pháp trực tuyến trên 
địa bàn tỉnh, đồng thời kết nối 
Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính của tỉnh 
với Hệ thống thông tin đăng 
ký và quản lý hộ tịch và Phần 
mềm Quản lý Lý lịch tư pháp 
dùng chung cho Sở Tư pháp 
theo quy định; tiến hành cập 
nhật 49 văn bản quy phạm 
pháp luật do HĐND, UBND tỉnh 
ban hành năm 2022 lên Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Công tác thi đua khen 
thưởng: Trong mỗi đợt thi đua, 
Sở Tư pháp đều chủ động xây 
dựng kế hoạch phát động và 
triển khai đến tất cả các đơn 
vị, công chức, viên chức trong 
toàn ngành, mỗi đợt phát động 
đều có mục tiêu, chủ đề cụ thể 
gắn với việc hoàn thành nhiệm 
vụ chuyên môn theo tinh thần 
cải cách hành chính, cải cách 
tư pháp, xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 

đặc biệt nội dung thi đua gắn 
với việc tiếp tục đẩy mạnh 
việc “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”, góp phần xây dựng 
tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan 
trong sạch vững mạnh, thực 
hiện nếp sống văn minh, văn 
hóa công sở, nâng cao năng 
lực, hiệu quả công tác và trách 
nhiệm đối với công việc của 
công chức, viên chức trong 
toàn Ngành./.

Đào Cẩm Nhung

Những kết quả nổi bật... (Tiếp theo trang 6)
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BÃI BỎ QUY ĐỊNH 
VỀ VIỆC NỘP, XUẤT TRÌNH SỔ HỘ KHẨU, 

Sổ TẠM TRÚ KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 
CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG

Ngày 21/12/2022, 
Chính phủ ban 
hành Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị 
định liên quan đến việc nộp, 
xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm 
trú giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công. Nghị định có hiệu lực kể 
từ ngày 01/01/2023.

  Theo khoản 3, Điều 38 
Luật Cư trú năm 2020 có hiệu 
lực từ ngày 01/7/2021, thì sổ 
hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chỉ 
sử dụng cho đến hết ngày 
31/12/2022. Như vậy, kể từ 
ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, 
sổ tạm trú giấy sẽ chính thức 
không còn giá trị sử dụng. 
Theo quy định tại Nghị định 
số 104/2022/NĐ-CP, đối với 
các thủ tục hành chính, dịch 
vụ công có yêu cầu nộp, xuất 
trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú  
giấy sẽ được thay thế bằng 
việc khai thác, sử dụng thông 

tin về cư trú trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư. Cơ 
quan có thẩm quyền, cán 
bộ, công chức, viên chức, cá 
nhân được giao giải quyết 
thủ tục hành chính, cung cấp 
dịch vụ công có trách nhiệm 
khai thác, sử dụng thông tin 
về cư trú của công dân trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư để giải quyết thủ tục hành 
chính và cung cung cấp dịch 
vụ công theo quy định. Cụ thể 
Nghị định quy định sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các 
Nghị định liên quan đến việc 
nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 
sổ tạm trú giấy khi thực hiện 
thủ tục hành chính, cung cấp 
dịch vụ công đối với các thủ 
tục:   hỗ trợ tạo việc làm và 
Quỹ quốc gia về việc làm; bảo 
hiểm y tế; chính sách hỗ trợ 
học sinh và trường phổ thông 
ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 
chính sách phát triển giáo dục 
mầm non; cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục 
thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân và chính sách miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học tập; 
giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo; khoán rừng, vườn 
cây và diện tích mặt nước 
trong các Ban quản lý rừng đặc 
dụng, rừng phòng hộ và Công 
ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên nông, lâm nghiệp 
Nhà nước; phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội; nuôi con nuôi; 
đất đai; thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu…

Theo đó, khi thực hiện 
các thủ tục hành chính và dịch 
vụ công nêu trên, Hộ gia đình, 
cá nhân không cần phải cung 
cấp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ 
tạm trú giấy mà chỉ cần  xuất 
trình, cung cấp các loại giấy tờ 
có giá trị chứng minh thông 
tin về cư trú bao gồm:

- Thẻ Căn cước công dân.

- Chứng minh nhân dân.
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- Giấy xác nhận thông tin 
về cư trú.

- Giấy thông báo số định 
danh cá nhân và thông tin 
công dân trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư.

Nghị định cũng bãi bỏ, 
thay thế các cụm từ “Sổ hộ 
khẩu” và “Giấy tờ chứng minh 
nơi cư trú” tại một số điều của 
các nghị định:  Sửa đổi một số 
nghị định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực thông tin và truyền thông; 
quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Hộ 
tịch; quy định về thành lập, tổ 
chức và hoạt động của Quỹ hỗ 
trợ phát triển hợp tác xã; hướng 
dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mạng; quy định 
việc giao các khu vực biển nhất 
định cho tổ chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng tài nguyên biển; 
quy định về chính sách trợ giúp 
xã hội đối với đối tượng bảo trợ 
xã hội; quy định chính sách ưu 
tiên tuyển sinh và hỗ trợ học 
tập đối với trẻ mẫu giáo, học 
sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 
ít người. 

Việc khai thác, sử dụng 
thông tin về cư trú để giải 
quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công được 
thực hiện như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền, 
cán bộ, công chức, viên chức, 
cá nhân được giao trách nhiệm 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công phải khai thác, sử dụng 
thông tin về cư trú của công 
dân trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư để giải quyết thủ 
tục hành chính, cung cấp dịch 
vụ công.

2. Thông tin về cư trú của 
công dân tại thời điểm làm thủ 
tục hành chính được cán bộ, 
công chức, viên chức, cá nhân 
có trách nhiệm tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính ghi 
nhận và lưu giữ trong hồ sơ thủ 
tục hành chính trên Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Việc khai thác, sử dụng 
thông tin về cư trú của công 
dân trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư được thực hiện 
bằng một trong các phương 
thức sau:

a) Tra cứu, khai thác 
thông tin cá nhân qua chức 
năng của Hệ thống thông tin 
giải quyết thủ tục hành chính 
cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết 
nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư hoặc qua Cổng dịch 
vụ công quốc gia;

b) Tra cứu thông tin cá 
nhân thông qua tài khoản 

định danh điện tử của công 
dân được hiển thị trong ứng 
dụng VNeID;

c) Sử dụng thiết bị đầu 
đọc đã được kết nối trực 
tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, bao gồm thiết 
bị đọc mã QRCode hoặc thiết 
bị đọc chíp trên thẻ Căn cước 
công dân gắn chíp;

d) Các phương thức khai 
thác khác theo quy định của 
pháp luật chuyên ngành.

3. Trường hợp không 
thể khai thác được thông tin 
cư trú của công dân theo các 
phương thức nêu trên, cơ quan 
có thẩm quyền, cán bộ, công 
chức, viên chức, cá nhân được 
giao trách nhiệm tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính, 
cung cấp dịch vụ công có thể 
yêu cầu công dân nộp bản sao 
hoặc xuất trình một trong các 
giấy tờ có giá trị chứng minh 
thông tin về cư trú.

Việc yêu cầu công dân 
nộp bản sao hoặc xuất trình 
giấy tờ có giá trị chứng minh 
thông tin về cư trú được nêu cụ 
thể trong quyết định công bố 
thủ tục hành chính của bộ, cơ 
quan, địa phương hoặc các văn 
bản thông báo dịch vụ của cơ 
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Hà Phương
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Những danh nhân tuổi Mão
 NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Trong lịch sử nước 
ta có rất nhiều 
danh nhân tuổi 

Mão nổi tiếng làm rạng danh 
đất Việt. Với tài năng, sự thông 
tuệ của mình, họ đã có những 
đóng góp vô cùng quan trọng 
trong tiến trình dựng nước và 
giữ nước, tạo nền móng vững 
chắc xây dựng một nước Việt 
Nam anh hùng, độc lập, tự chủ 
hiện nay.

1. Phạm Ngũ Lão (1255-
1320), sinh năm Ất Mão

Phạm Ngũ Lão là danh 
tướng thời Trần, quê ở làng Phù 
Ủng, huyện Đường Hào (nay 
là huyện Ân Thi), tỉnh Hưng 
Yên. Ông rất tài giỏi, văn võ 
song toàn nên được Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn gả con 
gái nuôi và tiến cử lên vua Trần 
Thánh Tông. Ông là một trong 
ba hổ tướng lừng danh của 
Hưng Đạo Vương Trần Quốc 
Tuấn (Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, 
Dã Tượng).

Trong cuộc chiến tranh 
chống quân Mông – Nguyên 
xâm lược lần thứ hai (năm 

1285), do lập được nhiều chiến 
công, Phạm Ngũ lão được 
phong làm Hạ phẩm Phụng 
Ngự. Năm 1290, dưới triều Trần 
Nhân Tông, ông được giao chức 
quản lĩnh quân Thánh Dực của 
triều đình.

Phạm Ngũ Lão là vị tướng 
luôn có mặt ở những trận 
quyết chiến quan trọng và luôn 
tự mình xông lên giết giặc làm 
gương cho ba quân tướng sỹ. 
Cuộc đời ông gắn liền với chiến 
trận và những chiến công vang 
dội. Ông mất năm 1320, thọ 65 
tuổi. Đền thờ ông được lập ngay 
tại làng Phù Ủng quê nhà.

2. Trần Nhật Duật (1255-
1330), sinh năm Ất Mão

Trần Nhật Duật là con thứ 
sáu của vua Trần Thái Tông. 
Ông được phong tước Chiêu 
Văn Vương năm 12 tuổi, một 
trong những tước vương trẻ 
nhất của vương triều Trần.

Chính sử chép kỹ biệt tài 
quân sự của ông trong chiến 
thắng Hàm Tử Quan (tháng 
5/1285) nhưng trên thực tế tài 

cầm quân của ông đã sớm được 
thể hiện từ trước đó, đặc biệt 
là tư duy quân sự mang tính 
chiến lược sâu sắc, phi thường, 
phục vụ hết sức có hiệu quả 
trong các lần chiến thắng quân 
Nguyên-Mông. Ông làm quan 
qua bốn đời vua Trần, mất năm 
1330 thọ 75 tuổi. Đền thờ ông 
hiện được lập ở nhiều nơi như 
Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ.

3. Trần Quốc Toản (1267-
1285), sinh năm Đinh Mão

Trần Quốc Toản sinh ở 
xã Trang Liệt (nay là phường 
Trang Liệt, thị xã Từ Sơn, tỉnh 
Bắc Ninh), ông được xem là 
người anh hùng trẻ tuổi chống 
quân Nguyên-Mông. Ông nổi 
tiếng vì giai thoại bóp nát quả 
cam vì phẫn chí ở hội nghị 
Bình Than, tử trận được thăng 
tước Hoài Văn Vương.

4. Nguyễn Hữu Dật (1603 - 
1681), sinh năm Quý Mão

Nguyễn Hữu Dật sinh ở 
Thăng Long, nhưng định cư 
tại huyện Phong Lộc - Quảng 
Bình. Ông là một trong ba danh 
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tướng trụ cột của các chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong (Đào Duy 
Từ, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn 
Hữu Dật). Bằng tài năng thao 
lược quân sự của mình, ông 
đã giúp cho các chúa Sãi, chúa 
Thượng (1635 - 1648), chúa Hiền 
(1648 - 1687) đánh thắng các 
đợt tấn công của quân Trịnh 
ở Đàng Ngoài và cùng với Đào 
Duy Từ tổ chức xây Lũy Nhật 
Lệ (lũy Thầy).

Sau khi Đào Duy Từ mất, 
ông tiếp tục xây dựng thêm lũy 
Trường Dục, Trường Sa để giữ 
vững Đàng Trong. Đồng thời 
ông cũng là người trực tiếp chỉ 
huy quân binh mở mang cương 
thổ đất nước về phía Nam, khai 
địa lập ấp cho vùng đồng bằng 
sông Cửu Long hiện nay. Ông 
mất năm 1681, thọ 78 tuổi. Đền 
thờ của ông ở Quảng Bình được 
gọi là Đền Tỉnh Quốc Công, 
còn ở Chợ Mới - An Giang gọi 
là Dinh Ông Chưởng. Bài vị của 
ông cũng được thờ trong Thái 
Miếu nhà Nguyễn ở Huế.

5. Ông Ích Khiêm (1831-
1884), sinh năm Tân Mão

Ông Ích Khiêm quê ở làng 
Phong Lệ, huyện Hòa Vang, 
thành phố Đà Nẵng, trong 
một gia đình lễ giáo có truyền 
thống hiếu học. Ông Ích Khiêm 
nổi tiếng học giỏi, thông minh 
ngày từ lúc thiếu thời và đỗ cử 
nhân năm 16 tuổi. Trong cuộc 
đời làm quan, có lúc ông được 

giữ chức Tiểu phú sứ hay Sơn 
phòng sứ nên dân làng quen 
gọi là Tiểu phong lệ hay Sơn 
phong lệ.

Sau này, ông giỏi cầm 
binh, tiêu diệt giặc phỉ được 
phong tước “Kiêu Dũng nam” 
Xuất phát từ lòng yêu nước nhiệt 
thành và do tính tình cương 
nghị, không xu nịnh, ghét kẻ 
lộng hành, hà hiếp dân lành, 
ông đã trở thành nhân vật 
khẳng khái và bất khuất. Vì 
cương trực, ông bị các quyền 
thần bức tử ở Bình Định.

6. Phan Bội Châu (1867-
1940), sinh năm Đinh Mão

Phan Bội Châu sinh ra ở 
làng Đan Nhiễm, xã Xuân Hòa, 
huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 
Ông là chí sỹ yêu nước, lập hội 
Duy Tân để học việc cách tân 
đất nước, lãnh đạo phong trào 
Đông Du ở Nhật, thành lập Việt 
Nam quang phục hội ở Trung 
Quốc.

Tháng 6/1925, ông bị thực 
dân Pháp bắt ở Thượng Hải, 
giải về nước và bị xử án chung 
thân. Trước phong trào đấu 
tranh của nhân dân cả nước 
đòi thả Phan Bội Châu, ông 
được đưa về an nghỉ tại Huế.

7. Nguyễn Công Hoan 
(1903-1977), sinh năm Quý Mão

Nguyễn Công Hoan sinh 
ở làng Xuân Cầu, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là 

nhà văn hiện thực xuất sắc, 
nổi tiếng về truyện ngắn, tiểu 
thuyết như “Kép Tư Bền,” “Tắt 
lửa lòng,” “Lá ngọc cành vàng,” 
“Bước đường cùng.” Ông có 
nhiều đóng góp cho nền văn 
nghệ cách mạng. Ông là Chủ 
tịch đầu tiên của Hội nhà văn 
Việt Nam.

8. Hoàng Văn Thái (1915-
1986), sinh năm Ất Mão

Hoàng Văn Thái tên thật 
là Hoàng Văn Xiêm, quê ở xã 
Tây An, Tiền Hải, Thái Bình. 
Ông là một trong 34 chiến 
sĩ đầu tiên của đội Việt Nam 
Tuyên truyền Giải phóng quân 
và là một trong 9 thiếu tướng 
được phong đầu tiên của Quân 
đội nhân dân Việt Nam tháng 
1-1948.

Trong kháng chiến chống 
Pháp và Mỹ, ông đảm nhiệm 
nhiều chức vụ quan trọng trong 
quân đội như Tổng Tham mưu 
trưởng Quân đội nhân dân Việt 
Nam; Tư lệnh kiêm Chính ủy 
quân khu V, Bí thư Khu ủy Khu 
V, Tư lệnh Quân giải phóng 
miền Nam, Phó Bí thư Trung 
ương cục miền Nam.

Ông là Ủy viên Trung 
ương Đảng khóa III, IV, V và là 
đại biểu Quốc hội khóa VII. Ông 
được Đảng và Nhà nước tặng 
thưởng nhiều huân chương 
cao quý. Tên ông được đặt cho 
nhiều được phố, trường học.
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Nếu tính theo lịch 
vạn niên thì năm 
2023 là năm 

Quý Mão hay năm con mèo 
được tính theo lịch dương từ 
ngày 22/1/2023 đến hết ngày 
9/2/2024. Trong 12 con giáp, 
mèo xếp hàng thứ tư, sau hổ, 
xét về hình dáng và thức ăn 
(thịt) có nét tương đồng, nên 
dân gian gọi nó là tiểu hổ. 
Nhưng mèo là vật nuôi trong 
nhà rất hiền lành, thích nũng 
nịu với con người, nên được 
trẻ em và phụ nữ yêu thích. 
Vì thế hình ảnh mèo sớm đi 
vào cảm xúc nghệ thuật của 
các nghệ sĩ. Mèo là một trong 
những loài vật gần gũi với con 
người ít nhất 9.500 năm. Do đó, 
trong tình cảm của con người, 
mèo là con vật thân thuộc 
và gần gũi. Hiện nay, mèo đã 
trở thành “thú cưng” phổ biến 
nhất và trở thành người bạn 
thân thiết với mọi người. Đặc 
biệt, con mèo được đề cập, 
khắc họa trên nhiều lĩnh vực 

trong văn hóa Việt Nam.

Như đã biết, mèo có đặc 
điểm ưa sạch sẽ, thích nằm 
những chỗ ấm áp, thích sưởi 
nắng. Mèo có bản tính cẩn 
thận, gọn gàng, nhanh nhẹn. 
Con vật này thường săn mồi 
vào ban đêm nhờ đôi mắt 
xanh tinh anh nổi bật và hoạt 
động tốt nhất vào ban đêm, 
cùng với ưu điểm là chuyển 
động nhẹ nhàng, giỏi leo trèo 
và bộ lông mịn nên không tạo 

ra tiếng động lớn, dễ dàng tiếp 
cận và đánh bắt con mồi. Vào 
ban ngày, mèo thường nghỉ 
ngơi, ở nơi yên tĩnh, xa vắng 
và kín đáo để nằm khoanh 
tròn, mắt lim dim, lừ đừ. Từ đó, 
mèo là biểu tượng cho lòng tốt, 
sự kiên trì, nhẫn nại, biết suy 
trước tính sau rồi mới bắt đầu 
làm một việc gì đó.

Ở nước ta, các nhà nghiên 
cứu cho rằng mèo nhà (Felis 
Catus) được nuôi từ khoảng vài 

Năm Mão nói chuyện Mèo
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trăm năm trước công nguyên, 
tức vào cuối thời đại Hùng 
Vương - Thục Phán, mèo mới 
có mặt trong những ngôi nhà 
của người Việt và trở thành 
vật nuôi thân thiết, gắn bó với 
mọi gia đình. Mèo là linh vật 
thứ 4 trong lịch Can Chi 12 
con giáp ở Việt Nam. Tiến sĩ 
Huỳnh Vũ Lam - Phó Chủ tịch 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 
Sóc Trăng cho biết: “Mão là con 
giáp duy nhất có sự khác nhau 
giữa một số nước đồng văn với 
Trung Hoa. Trong cách nghĩ 
của người Việt Nam, mèo có 
phần mang đến điềm không 
tốt. Trong cách nghĩ của các 
quốc gia phương Đông (Nhật 
Bản), mèo gắn với phụ nữ. Có 
lẽ vì thế, khi một chàng trai 
lớn lên có người yêu thì người 
Việt trước đây còn gọi là “có 
mèo”. Mèo vẫn là con vật gần 
gũi nhất với con người và được 
thuần hóa khá sớm. Ngoài lợi 
ích vật chất ra, mèo còn là biểu 
tượng đa dạng trong văn hóa”.

 Theo đó, hình tượng con 
mèo cũng đã đi vào thơ ca, ca 
dao, tục ngữ, trở thành hình 
ảnh trong các tác phẩm nghệ 
thuật, văn học, ca nhạc. Những 
câu ca dao, tục ngữ có hình 
ảnh con mèo, như: “Tiu nghỉu 
như mèo cắt tai”, “Mèo khen 
mèo dài đuôi”, “Lèo nhèo như 
mèo vật đống rơm”, “Con mèo 
mà trèo cây cau/ Hỏi thăm chú 
chuột đi đâu vắng nhà/Chú 
chuột đi chợ đường xa/Mua 

mắm, mua muối giỗ cha chú 
mèo”… có ý nghĩa liên hệ đến 
con người, nhằm mục đích 
căn dặn, nhắc nhở con người 
sống tốt, tận dụng những bản 
năng, đức tính tốt đẹp của con 
mèo.

Riêng trong văn hóa dân 
gian Việt Nam, nhà văn Tô 
Hoài, là bậc thầy về truyện loài 
vật, trong tác phẩm “O chuột” 
ông đã viết về con mèo bằng 
những dòng thật sinh động: “… 
Mèo lừ đừ và nghiêm nghị tựa 
một thầy giáo nhà dòng, trên 
mình có khoác bộ áo thâm. 
Hắn có cái cốt cách quý phái và 
trưởng giả...”. Trong âm nhạc 
có bài đồng dao xưa: “Mèo đuổi 
chuột” tác giả khuyết danh đã 
ghi: “Chuột luồn lỗ hổng/Chạy 
vội chạy mau/Mèo đuổi đằng 
sau/Trốn đâu cho thoát…”; 
hoặc bài Mèo và chuột của 
Nguyễn Đình Xuân viết thời 
hiện đại: “Mèo chuột ở trong/
Vờn nhau đuổi bắt/Bao nhiêu 
con mắt/Bao nhiêu nụ cười/
Chê chú mèo lười/Ê cô chuột 
nhắt/Mèo nhanh đuổi bắt…”. 
Đặc biệt, hiện có rất nhiều ca 
khúc về con mèo sáng tác cho 
thiếu nhi, như: “Con mèo và 
con chuột” của Sông Trà; “Chú 
mèo con” của Nguyễn Đức 
Toàn; “Rửa mặt như mèo” tác 
giả Hàn Ngọc Bích…

Bên cạnh đó, hình tượng 
mèo trong văn hóa còn được 
thể hiện qua các dòng tranh 
dân gian rồi đi vào văn hóa 

nghệ thuật. Thạc sĩ Võ Thành 
Hùng - Hội viên Hội Văn nghệ 
dân gian Việt Nam chia sẻ: 
“Trong tranh Đám cưới chuột 
của làng tranh Đông Hồ, người 
ta bắt gặp hình ảnh tiến sĩ 
chuột vinh quy cưới vợ, nhưng 
vẫn phải biếu quà cho chú mèo 
đang ngồi quặp đuôi vẻ hiền 
lành, đưa tay ra nhận chút quà 
mọn trong tiếng trống, tiếng 
kèn. Đây cũng là một lối ứng 
xử hay của xã hội tiểu nông và 
hình ảnh con mèo không chỉ 
xuất hiện ở trong tranh Đông 
Hồ, mà người nghệ sĩ dân gian 
Việt Nam còn cho mèo (tiểu 
hổ) xuất hiện trên những bức 
chạm khắc ở những nơi chốn 
tôn nghiêm như đình làng 
Bình Lục (Quảng Ninh), cảnh 
mẹ con nhà mèo quây quần, 
chạm nổi ở bia chùa Linh 
Quang, Hải Phòng, đã phản 
ánh một nét tư duy của người 
xưa về con vật gần gũi này”.

Ngoài ra, trong phong 
thủy, mèo được coi là linh vật 
đem lại sự cát tường, thịnh 
vượng, có thể nhờ linh lực để 
hóa giải sát khí. Mèo cũng có 
tác dụng tăng cường vận đào 
hoa. Người xưa cho rằng, nếu 
bài trí 2 con mèo tại hướng 
chính Đông hoặc Đông Nam, 
như vậy sẽ có tác dụng tiếp 
nhận vận hội, tạo may mắn và 
dung nạp tinh hoa của đất trời 
mọi việc tiến triển tốt và thuận 
lợi, nhất là giá trị về vật chất, 
cầu tài, cầu lộc, cầu may cho 
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một năm mới phát tài phát lộc.

Đặc biệt, trong văn hóa 
Việt Nam còn có võ mèo, võ 
mèo có những thế võ cú cào, 
tát với hai bộ móng sắc ra 
đòn nhanh như chớp là cảm 
hứng về trảo. Võ mèo hay 
còn gọi “miêu quyền” cũng là 
một trong những môn võ hay, 
những động tác mô phỏng của 
mèo có thể chuyển hóa, phổ 
quát thành các bài võ, đòn thế 
tự vệ, chiến đấu hữu hiệu. Ở 
Việt Nam, võ mèo xuất hiện 
rất sớm với bài Miêu tẩy diện 
(Mèo rửa mặt)” tại Bình Định là 
một trong những bài võ mèo 
tồn tại lâu đời với khoảng 32 
động tác. Ngoài ra còn có một 
số bài võ mèo tiêu biểu như 
“Linh miêu mai phục, tấn thích 
ngưu” (Mèo đang mai phục 
rình mồi, tiến đánh thế đâm 
trâu), “Linh miêu độc chiến và 
Bạch miêu quyền” hay “Linh 
miêu tróc thử” (Mèo vồ chuột). 

Mèo cũng là động vật có dáng 
đi uyển chuyển, không tiếng 
động, êm ái, giỏi leo trèo, có 
khả năng nhảy cao vọt, đó 
cũng là nguồn cảm hứng cho 
môn khinh công.

Nhưng cái gì cũng mang 
tính thời gian của nó. Hình 
tượng mèo không phải là bất 
biến, ngay cả khi mang trong 
mình phản ánh những giá trị 
văn hóa. Không ít người với 
thể hiện bản ngã, đã nhìn thấy 
ở con mèo một tượng trưng 
siêu việt của trí tuệ, thông qua 
hình tượng “Mèo đại chúng” 
trong văn hóa hiện đại, thời 
kỳ hội nhập quốc tế cùng các 
hình tượng tranh ảnh, hoạt 
hình, truyện tranh với những 
chú mèo ngộ nghĩnh, đáng 
yêu như: Mèo đi hia, mèo 
Kitty (con thú cưng gối đầu 
của nhiều bạn trẻ), mèo Tom, 
chú mèo trong loạt phim hoạt 
hình Tom và Jerry của Mỹ, 

chú mèo Luna trong Thủy thủ 
Mặt Trăng. Và đặc biệt là hình 
tượng chú mèo máy Đô rê mon 
(Nhật Bản)…

Hy vọng mỗi khi đến 
năm con mèo “cai quản thế 
gian”, sẽ có những biến đổi lớn 
lao như năm Ất Mão với Đại 
thắng mùa xuân lịch sử ngày 
30/4/1975, dân tộc ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng đã “đánh 
cho Mỹ cút, đánh cho ngụy 
nhào”, cho đất nước thống 
nhất Nam - Bắc liền một dải, 
ca khúc khải hoàn và làm nền 
tảng mở ra thời kỳ cả nước 
quyết tâm đổi mới và thực 
hiện một cuộc thoát nghèo 
ngoạn mục, bắt đầu từ năm 
Đinh Mão (1987). Chúng ta hãy 
cùng chờ đợi và hy vọng vào 
năm Quý Mão 2023 với nhiều 
sự kiện mới, thành công mới 
trên đường hội nhập quốc tế 
và phát triển bền vững.

Ngô Ngọc Thành (ST)

CÁI CỔNG 'ĐU ĐƯA' ĐÊM GIAO THỪA

Đêm giao thừa, anh chồng về muộn kêu cổng ầm ĩ, 
chị vợ vội ra mở cổng.
 Thấy anh chồng loay hoay mãi không vào được chị 
liền bảo:
- Chắc là anh say rồi phải không?
- Say thế nào được! Mẹ mày cứ nói vậy người ta cười 
cho...
- Sao anh không vào để em còn khoá cổng?
- Mẹ mày giữ cái cổng lại một tí... Tôi thấy nó cứ đu 
đưa, sợ chết đi được!
- !!!
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Những chính sách 
CÓ HIỆU LỰC TỪ NĂM 2023

1. Luật Kinh doanh bảo 
hiểm

Luật Kinh doanh bảo 
hiểm số 08/2022/QH15 được 
thông qua ngày 16/6/2022, tại 
kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa 
XV. Luật có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/01/2023. Luật Kinh 
doanh bảo hiểm đưa ra các 
quy định tạo sự chủ động 
trong hoạt động kinh doanh, 
khuyến khích ứng dụng công 
nghệ thông tin và giảm thiểu 
thủ tục hành chính, tăng 
cường sự chủ động cho doanh 
nghiệp trong phát triển sản 
phẩm bảo hiểm. Theo đó, nhà 
đầu tư nước ngoài được góp 
vốn tối đa 100% vốn điều lệ; Cắt 
giảm thủ tục hành chính; tăng 
tính bảo vệ quyền và lợi ích 
của bên mua bảo hiểm; Cho 
phép doanh nghiệp bảo hiểm 
chủ động trong việc thiết kế, 
xây dựng sản phẩm bảo hiểm; 
Bổ sung quy định về an toàn 
tài chính

2. Luật Cảnh sát cơ động

Luật Cảnh sát cơ động  có 
nhiều điểm mới về tổ chức lực 
lượng cảnh sát cơ động, như 
bổ sung lực lượng kỵ binh, 

trung đoàn không quân Công 
an nhân dân… Luật cũng bổ 
sung một số thẩm quyền cho 
lực lượng Cảnh sát cơ động 
như được phép ngăn chặn, vô 
hiệu hóa tàu bay không người 
lái và các thiết bị bay siêu nhẹ, 
được huy động người, phương 
tiện, thiết bị dân sự trong 
trường hợp cấp bách. Đáng 
chú ý, công dân Việt Nam từ 
đủ 18 tuổi trở lên không phân 
biệt nam, nữ, có phẩm chất 
chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý 
lịch đảm bảo tiêu chuẩn theo 
quy định và tự nguyện phục 
vụ trong Cảnh sát cơ động; có 
văn bằng, chứng chỉ chuyên 
môn kỹ thuật, nghiệp vụ hoặc 
có kỹ năng phù hợp với yêu 
cầu nhiệm vụ của Cảnh sát 
cơ động là một trong những 
điều kiện, tiêu chuẩn tuyển 
chọn công dân vào Cảnh sát 
cơ động.

3. Luật Sở hữu Trí tuệ

Nội dung sửa đổi Luật 
Sở hữu trí tuệ tập trung vào 
các nhóm chính sách lớn, bao 
gồm: Đảm bảo quy định rõ về 
tác giả, chủ sở hữu quyền tác 
giả, người biểu diễn, chủ sở 

hữu quyền liên quan trong các 
trường hợp chuyển nhượng, 
chuyển giao Quyền tác giả 
(QTG), Quyền liên quan đến 
quyền tác giả (QLQ); Khuyến 
khích tạo ra, khai thác và phổ 
biến sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí, giống 
cây trồng được tạo ra từ nhiệm 
vụ KHCN sử dụng ngân sách 
Nhà nước; Tạo thuận lợi cho 
quá trình thực hiện thủ tục 
đăng ký QTG, QLQ, thủ tục xác 
lập quyền sở hữu công nghiệp. 
Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa 
đáng và cân bằng trong bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tăng 
cường hiệu quả hoạt động hỗ 
trợ về sở hữu trí tuệ. Nâng cao 
hiệu quả của hoạt động bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ. Bảo đảm 
thi hành đầy đủ và nghiêm túc 
các cam kết quốc tế của Việt 
Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ 
trong quá trình hội nhập.

4. Luật Điện ảnh

Quy định rõ đối tượng chủ 
thể được phép phổ biến phim 
trên không gian mạng, đồng 
thời quy định thêm về các yêu 
cầu, điều kiện cần bảo đảm 
khi phổ biến phim trên không 
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gian mạng như đáp ứng điều 
kiện thực hiện phân loại phim 
theo quy định của Chính phủ, 
thông báo danh sách phim 
sẽ phổ biến và kết quả phân 
loại phim cho Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch trước khi 
thực hiện phổ biến phim trên 
không gian mạng. Thực hiện 
biện pháp kỹ thuật cần thiết 
và hướng dẫn để cha, mẹ hoặc 
người giám hộ của trẻ em tự 
kiểm soát, quản lý, bảo đảm 
trẻ em xem phim được phổ 
biến trên không gian mạng 
phù hợp với độ tuổi, cung cấp 
đầu mối, thông tin liên hệ để 
tiến nhận, xử lý các yêu cầu 
của cơ quan quản lý nhà nước; 
phản ánh, khiếu nại, tố cáo của 
người sử dụng dịch vụ.

5. Nghị quyết số 69/2022/
QH15 ngày 11/11/2022 của 
Quốc hội về dự toán ngân 
sách Nhà nước năm 2023

Từ ngày 01/01/2023, theo 
Nghị quyết số 69/2022/QH15 
của Quốc hội về dự toán ngân 
sách Nhà nước năm 2023, 
thực hiện điều chỉnh tăng 
phụ cấp ưu đãi nghề đối với 
cán bộ y tế dự phòng và y tế 
cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW 
ngày 30/12/2021 của Bộ Chính 
trị. Theo kết luận, Bộ Chính 
trị đồng ý nội dung kiến nghị 
của Ban cán sự đảng Bộ Y tế 
điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu 
đãi nghề đối với cán bộ y tế dự 
phòng và y tế cơ sở từ mức 40 
- 70% lên mức 100%.

6. Nghị định số 97/2022/
NĐ-CP ngày 29/11/2022 của 
Chính phủ quy định chính 
sách đối với người lao động 
dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, 
sắp xếp lại công ty TNHH một 
thành viên do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ 

Theo đó, chính sách áp 
dụng đối với người lao động 
dôi dư được tuyển dụng lần 
cuối cùng trước ngày 21/4/1998 
hoặc trước ngày 26/4/2002 
như sau:

Lao động dôi dư có tuổi 
thấp hơn từ đủ 1 - 5 tuổi so với 
tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm 
đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 
bắt buộc trở lên thì được hưởng 
lương hưu và các chế độ gồm: 
không bị trừ tỷ lệ hưởng lương 
hưu do nghỉ hưu trước tuổi; trợ 
cấp 3 tháng tiền lương/năm 
(đủ 12 tháng, không tính tháng 
lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với 
tuổi nghỉ hưu; hỗ trợ khoản 
tiền bằng 0,4 mức lương tối 
thiểu tháng tính bình quân 
cho mỗi năm làm việc có đóng 
BHXH. Đối với lao động dôi dư 
có tuổi thấp hơn dưới 1 tuổi 
so với tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 
năm đóng BHXH bắt buộc trở 
lên được hưởng lương hưu và 
các chế độ gồm: không bị trừ 
tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ 
hưu trước tuổi; hỗ trợ khoản 
tiền bằng 0,2 mức lương tối 
thiểu một tháng bình quân 
cho mỗi năm làm việc có đóng 
BHXH.

Lao động dôi dư đủ tuổi 
nghỉ hưu nhưng còn thiếu 
thời gian đóng BHXH bắt buộc 
tối đa 6 tháng để đủ điều kiện 
hưởng lương hưu thì được 
Nhà nước đóng một lần cho số 
tháng còn thiếu vào quỹ hưu 
trí và tử tuất để giải quyết chế 
độ hưu trí.

7. Nghị định số 104/2022/
NĐ-CP  ngày 21/12/2022 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục 
hành chính, cung cấp dịch vụ 
công

Theo đó, Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP bỏ quy định 
về việc nộp, xuất trình sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực 
hiện thủ tục hành chính, cung 
cấp dịch vụ công, chủ yếu 
thuộc nhiều lĩnh vực như: việc 
làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y 
tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã 
hội, điện lực, nuôi con nuôi… 
Khi thực hiện các thủ tục trên, 
người dân chỉ cần xuất trình 
một trong các loại giấy tờ: Thẻ 
căn cước công dân, chứng 
minh nhân dân, giấy xác nhận 
thông tin về cư trú, giấy thông 
báo số định danh cá nhân và 
thông tin công dân trong Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư.

8. Quyết định số 422/QĐ-
TTg ngày 04/4/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
danh mục dịch vụ công trực 
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tuyến tích hợp, cung cấp trên 
cổng dịch vụ công quốc gia 
năm 2022

Từ ngày 01/01/2023, bảo 
hiểm xã hội Việt Nam thực 
hiện thí điểm quy trình giải 
quyết hưởng bảo hiểm xã hội 
1 lần xác thực qua chữ ký số 
được tích hợp trong ứng dụng 
trên thiết bị di động theo Quyết 
định 422/QĐ-TTg. Đối tượng áp 
dụng thí điểm là người hưởng 
bảo hiểm xã hội 1 lần đã được 
cấp sổ bảo hiểm xã hội theo 
quy định (không bao gồm đối 
tượng thuộc Bộ Quốc phòng 
quản lý).

Để thực hiện quy trình 
này, người lao động kê khai 
đầy đủ, chính xác thông tin 
theo mẫu số 14A-HSB được 
cung cấp trên cổng dịch vụ 
công, thực hiện ký số vào mẫu 
số 14A-HSB, đăng tải các hồ 
sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài 
liệu từ kho quản lý dữ liệu điện 
tử của cá nhân và nộp hồ sơ 
trên cổng dịch vụ công. Người 
lao động không phải khai, nộp 
lại dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ đã có 
trong cơ sở dữ liệu do cơ quan 
bảo hiểm xã hộiđang quản lý 
hoặc đã được cơ quan có thẩm 
quyền số hóa, lưu giữ, kết nối, 
chia sẻ thông tin với cổng dịch 
vụ công, hệ thống thông tin 
một cửa điện tử. Từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, 
cán bộ bộ phận hoặc phòng 
chế độ bảo hiểm xã hội sẽ giải 
quyết trong 5 ngày làm việc.

9. Quyết định 5692/QĐ-
TLĐ ngày 08/12/2022 của 
Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam về việc ban hành quy 
định chế độ phụ cấp cán bộ 
công đoàn các cấp

Từ ngày 01/01/2023, quy 
định về chế độ phụ cấp đối với 
cán bộ công đoàn các cấp theo 
Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ 
của Đoàn chủ tịch Tổng liên 
đoàn lao động Việt Nam có 
hiệu lực. Đối tượng chi phụ cấp 
trách nhiệm gồm: chủ tịch và 
phó chủ tịch công đoàn cơ sở, 
công đoàn cơ sở  thành viên, 
công đoàn bộ phận (nếu có); 
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra 
công đoàn cơ sở, ủy viên ban 
chấp hành công đoàn cơ sở, 
công đoàn cơ sở thành viên, 
công đoàn bộ phận (nếu có); tổ 
trưởng, tổ phó công đoàn. Hệ 
số phụ cấp trách nhiệm cán 
bộ công đoàn cơ sở  được xác 
định theo số lượng đoàn viên 
công đoàn, kết quả nộp đoàn 
phí công đoàn của năm trước 
liền kề, thực hiện theo khung 
số lượng đoàn viên.

10. Quyết định số 2081/
QĐ-NHNN ngày 12/12/2022 
của Ngân hàng nhà nước 
Việt Nam về mức lãi suất của 
các ngân hàng thương mại 
áp dụng trong năm 2023 đối 
với dư nợ các khoản cho vay 
hỗ trợ nhà ở theo quy định 
tại Thông tư số 11/2012/TT-
NHNN ngày 15/5/2013, Thông 
tư số 32/2014/TT-NHNN 

ngày 18/11/2014 và Thông tư 
số 25/2016/TT-NHNN ngày 
29/7/2016

Theo đó, mức lãi suất của 
các ngân hàng thương mại áp 
dụng trong năm 2023 đối với 
dư nợ của các khoản cho vay 
hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 
11/2013, 32/2014 và 25/2016 của 
Ngân hàng Nhà nước là 5%/
năm (tăng 0,2%).

Trước đó, các ngân hàng 
thương mại cho vay từ năm 
2013 với mức lãi suất 6%/năm, 
năm 2019 giảm xuống còn 5%/
năm. Và từ năm 2021 đến nay, 
mức lãi suất ở duy trì ở 4,8%/
năm.Theo Thông tư số 11/2013 
của Ngân hàng Nhà nước, đối 
tượng vay vốn gồm người mua, 
thuê, thuê mua nhà ở xã hội và 
thuê, mua nhà ở thương mại 
có diện tích nhỏ hơn 70 m2, 
giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; 
doanh nghiệp là chủ đầu tư dự 
án xây dựng nhà ở xã hội, nhà 
ở thương mại được chuyển đổi 
công năng sang dự án nhà ở 
xã hội do Bộ Xây dựng công bố 
trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, đối tượng vay 
vốn còn có cán bộ công chức, 
viên chức, lực lượng vũ trang, 
công nhân, người lao động có 
thu nhập thấp nhưng khó khăn 
về nhà ở, khi mua nhà ở thương 
mại có tổng giá trị hợp đồng 
mua bán (kể cả nhà và đất) 
không vượt quá 1,05 tỷ đồng.

Vương Thị Tuyến


