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MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRONG NĂM 2019
Năm 2019 là năm thứ 3 

thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIII  và Kế hoạch 5 
năm 2016  - 2020, là năm tăng 
tốc, bứt phá để hoàn thành Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2016 - 2020. 
Phát huy những kết quả đã 
đạt được năm 2018, trên cơ sở 
bám sát nhiệm vụ của ngành 
Tư pháp đã được giao trong 
Nghị quyết số 01/NQ-CP của 
Chính phủ, Quyết định số 80/
QĐ-BTP của Bộ Tư pháp, 
Quyết định số 44/QĐ-UBND 
tỉnh V/v ban hành Chương 
trình giải pháp chỉ đạo điều 
hành thực hiện nhiệm vụ phát 
triển KT-XH, đảm bảo quốc 
phòng-an ninh và dự toán 
ngân sách năm 2019, Ngành 
Tư pháp tỉnh Điện Biên quyết 
tâm hoàn thành các mục tiêu, 
chỉ tiêu với các nhiệm vụ 
trọng tâm sau:

1. Nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng, thẩm 
định, kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật:

Tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả Nghị quyết 
số 23-NQ/TU ngày 27/9/2010 
của Ban thường vụ Tỉnh ủy về 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
số 48-NQ/TW của Bộ chính 
trị, Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm ngày 
22 tháng 6 năm 2015 và Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP trên 
địa bàn tỉnh; hoàn thiện thể 
chế pháp lý đối với công tác 
xây dựng, kiểm tra văn bản 
quy phạm pháp luật; tham 
mưu cho HĐND tỉnh các giải 
pháp thực hiện tốt hơn công 
tác xây dựng pháp luật theo 
Chiến lược xây dựng pháp 
luật và xác định bổ sung nhu 
cầu hoàn thiện hệ thống pháp 
luật giai đoạn 2011 - 2020 và 
sau năm 2020. Tổ chức tổng 
kết Nghị quyết số 48-NQ/
TW ngày 24/5/2005 của Bộ 
Chính trị về Chiến lược xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống 
pháp luật Việt Nam đến năm 
2010, định hướng đến năm 
2020 và đánh giá 5 năm triển 
khai thi hành Hiến pháp năm 
2013.Tiếp tục nâng cao chất 
lượng công tác xây dựng, 

thẩm định, góp ý dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật bảo 
đảm tính hợp hiến, hợp pháp, 
thống nhất của văn bản quy 
phạm pháp luật. Tăng cường 
công tác kiểm tra, rà soát 
văn bản QPPL; thực hiện các 
giải pháp khắc phục việc ban 
hành văn bản trái pháp luật; 
quản lý và sử dụng có hiệu 
quả đội ngũ Cộng tác viên 
kiểm tra văn bản.

2. Tiếp tục đổi mới, đa 
dạng hình thức, tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông 
tin vào công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật; hòa giải 
ở cơ sở tạo sự chuyển biến 
trong nhận thức và ý nghĩa 
tuân thủ, chấp hành pháp 
luật tạo sự chuyển biến 
đồng thuận trong xã hội. 
Tiếp tục triển khai thực hiện 
có hiệu quả Quyết định số 
705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 
của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Chương trình phổ 
biến, giáo dục pháp luật giai 
đoạn 2017 - 2021; tổ chức 
tổng kết thực tiễn, đánh giá 
tồn tại, hạn chế của công tác 
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PBGDPL qua 05 năm thi 
hành Luật Phổ biến, giáo dục 
pháp luật và đánh giá 15 năm 
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/
TW ngày 09/12/2003 của 
Ban Bí thư về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng trong 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật, nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật của cán 
bộ, nhân dân theo chỉ đạo của 
Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Bộ 
Tư pháp. 

 Tập trung tuyên truyền, 
phổ biến sâu rộng các Luật, 
Pháp lệnh mới được thông 
qua năm 2018, năm 2019 và 
các chính sách pháp luật quan 
trọng đang trong quá trình 
xây dựng, hoàn thiện. Hướng 
dẫn, chỉ đạo triển khai công 
tác phổ biến. giáo dục pháp 
luật (PBGDPL) gắn với các 
nhiệm vụ chính trị, phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh của tỉnh, các 
thỏa thuận quốc tế liên quan 
đến người dân, doanh nghiệp 
và những vấn đề dư luận xã 
hội quan tâm.

Tăng cường truyền thông 
về PBGDPL, ứng dụng mạnh 
mẽ công nghệ thông tin trong 
công tác PBGDPL gắn với 
thực hiện Đề án “Tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác PBGDPL 
giai đoạn 2018 -2 021”. 
Hoàn thiện thể chế, chính 
sách và nâng cao hiệu quả 
công tác hòa giải ở cơ sở; 
nhân rộng mô hình hay, cách 
làm hiệu quả trong công tác 

hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi 
dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ 
và kỹ năng hòa giải ở cơ sở 
cho hòa giải viên; tăng cường 
theo dõi, kiểm tra, phát hiện 
và có giải pháp tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc từ thực 
tiễn thi hành Luật Hòa giải ở 
cơ sở và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. 

Tiếp tục duy trì và nâng 
cao hiệu quả triển khai thực 
hiện các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Pháp luật trên địa 
bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công 
tác PBGDPL; hướng dẫn, tổ 
chức các hoạt động hưởng 
ứng Ngày Pháp luật năm 2019 
đi vào chiều sâu, thiết thực, 
gắn với thực hiện các chương 
trình, đề án về PBGDPL và 
nhiệm vụ trọng tâm của các 
Sở, Ngành, địa phương.

Tiếp tục triển khai thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật gắn với 
triển khai thực hiện nghiêm 
túc và có hiệu quả tiêu chí 
tiếp cận pháp luật trong Bộ 
tiêu chí quốc gia về nông 
thôn mới và nhiệm vụ xây 
dựng, đánh giá cấp xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật 
trong Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2016-2020; 

Tăng cường huy động sự 
tham gia của tổ chức chính trị 
- xã hội, tổ chức hành nghề 
về pháp luật, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp về pháp luật, 
cá nhân, tổ chức trong công 
tác PBGDPL, hòa giải ở cơ 
sở và huy động sự hỗ trợ, 
tài trợ kinh phí cho công tác 
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật.

3. Tiếp tục tăng cường 
công tác quản lý xử lý vi 
phạm hành chính, theo dõi 
thi hành pháp luật: 

Tiếp tục tổ chức thực 
hiện Luật xử lý vi phạm 
hành chính năm 2012 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành; 
hướng dẫn thực hiện tốt Kế 
hoạch quản lý công tác thi 
hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính trên địa bàn 
tỉnh; tăng cường và nâng cao 
hiệu quả công tác kiểm tra 
thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính trên địa bàn 
tỉnh; đẩy mạnh việc phối hợp 
giữa các cơ quan liên quan 
trong thực hiện công tác hành 
pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính.

Chú trọng công tác theo 
dõi thi hành pháp luật gắn với 
công tác xây dựng, kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật, 
tập trung vào các lĩnh vực 
dư luận xã hội quan tâm và 
các quy định của pháp luật 
trong lĩnh vực trọng tâm, liên 
ngành (lĩnh vực bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp cho người lao 
động) và lĩnh vực trọng tâm 
của Bộ Tư pháp năm 2019 



PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

3TÖ PHAÙP ÑIEÄN BIEÂN

(về hoà giải ở cơ sở và kiểm 
tra văn bản quy phạm pháp 
luật). Đẩy mạnh triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ thuộc 
Quyết định số 242/QĐ-TTg 
ngày 26/02/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
“Đề án đổi mới, nâng cao 
hiệu quả công tác tổ chức thi 
hành pháp luật giai đoạn 2018 
- 2022”. Tiếp tục chỉ đạo thực 
hiện toàn diện công tác theo 
dõi thi hành pháp luật năm 
2019 trên địa bàn tỉnh; ban 
hành và chỉ đạo thực hiện có 
hiệu quả Kế hoạch theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật 
năm 2019 và lĩnh vực trọng 
tâm. 

4. Tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước đối với các lĩnh 
vực hộ tịch, quốc tịch, chứng 
thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư 
pháp, đăng ký biện pháp bảo 
đảm, bồi thường nhà nước. 
Triển khai sử dụng đồng bộ, 
thống nhất Cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử dùng chung; đẩy 
mạnh việc ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ hiệu 
quả cho hoạt động đăng ký 
và quản lý hộ tịch gắn với 
việc tổ chức thực hiện “ Đề 
án tổng thể đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, giấy tờ công 
dân và các cơ sở dữ liệu liên 
quan đến quản lý dân cư giai 
đoạn 2013-2020” theo chỉ 
đạo của Bộ Tư pháp; thực 
hiện các nhiệm vụ Chương 
trình hành động quốc gia về 
đăng ký, thống kê hộ tịch 

giai đoạn 2017 - 2021. Tăng 
cường tổ chức bồi dưỡng 
nghiệp vụ hộ tịch cho công 
chức làm công tác Tư pháp 
- Hộ tịch cấp xã trên địa bàn 
tỉnh; kiểm tra công tác hộ 
tịch, chứng thực, nuôi con 
nuôi từ 2 đến 3 huyện; kiểm 
tra việc thực hiện đăng ký hộ 
tịch cho người dân di cư tự do 
tại huyện Mường Nhé. 

Chỉ đạo triển khai có hiệu 
quả công tác quản lý nhà nước 
về chứng thực trên địa bàn 
tỉnh đảm bảo theo quy định; 
triển khai thực hiện tốt phần 
mềm quản lý chứng thực tại 
các xã, phường trên địa bàn 
tỉnh;  kiểm tra công tác chứng 
thực tại một số huyện. 

Tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả Luật nuôi 
con nuôi và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; chỉ đạo 
thực hiện tốt Chỉ thị số 03/
CT-TTg ngày 19/01/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường công tác giải quyết 
việc nuôi con nuôi trong tình 
hình mới.

Đẩy mạnh xây dựng và 
quản lý cơ sở dữ liệu LLTP 
trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh 
tiến độ cấp Phiếu LLTP phục 
vụ yêu cầu của người dân và 
cán bộ, công chức, viên chức 
trong toàn tỉnh. Tăng cường 
tổ chức tập huấn hướng dẫn 
nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ lý 
lịch tư pháp qua dịch vụ bưu 
chính cho người tiếp nhận 
hồ sơ tại các điểm bưu điện. 

Đăng ký cấp Phiếu LLTP trực 
tuyến sau khi có hướng dẫn 
của Bộ Tư pháp. Tăng cường 
phối hợp với các cấp, các 
ngành có liên quan trong việc 
tra cứu, xác minh, trao đổi, 
cung cấp thông tin LLTP để 
phục vụ công tác xây dựng cơ 
sở dữ liệu LLTP và cấp Phiếu 
LLTP.

Tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về đăng 
ký biện pháp bảo đảm trên 
địa bàn tỉnh. Nâng cao chất 
lượng cung cấp dịch vụ công 
trong lĩnh vực đăng ký giao 
dịch bảo đảm, tạo thuận lợi 
tối đa cho người dân, doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp 
tục tổ chức triển khai thi hành 
có hiệu quả Luật Trách nhiệm 
bồi thường của Nhà nước năm 
2017 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. Tăng cường 
công tác quản lý nhà nước về 
lĩnh vực bồi thường nhà nước 
đảm bảo chất lượng.

5. Thực hiện tốt công 
tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp 
pháp lý

Tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về hoạt 
động bổ trợ tư pháp thông 
qua các hoạt động kiểm tra, 
thanh tra và nắm bắt tình 
hình. Chỉ đạo triển khai có 
hiệu quả Luật Luật sư, chiến 
lược phát triển nghề luật sư 
đến năm 2020; phối hợp tổ 
chức tốt Đại hội Luật sư tỉnh 
Điện Biên nhiệm kỳ 2019 - 
2024. Tiếp tục thực hiện Đề 
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án “Phát triển và tăng cường 
năng lực đội ngũ đấu giá viên 
giai đoạn 2013-2015, định 
hướng đến năm 2020”; Nghị 
định số 77/2008/NĐ-CP của 
Chính phủ về tư vấn pháp 
luật; Nghị định số 22/2015/
NĐ-CP ngày 16/02/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Phá sản về Quản tài viên và 
hành nghề quản lý, thanh lý 
tài sản. Thành lập Hội công 
chứng viên; xây dựng cơ sở 
dữ liệu công chứng, ban hành 
Quy chế khai thác, sử dụng 
cơ sở dữ liệu công chứng trên 
địa bàn tỉnh. Tiếp tục củng 
cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ 
người giám định tư pháp trên 
địa bàn tỉnh theo Đề án “Tiếp 
tục đổi mới và nâng cao hiệu 
quả hoạt động giám định tư 
pháp” trên địa bàn tỉnh; tham 
mưu giúp UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh ban hành chính 
sách hỗ trợ cho giám định 
viên tư pháp và người giúp 
việc Giám định viên tư pháp 
trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện hiệu 
quả Luật trợ giúp pháp lý 
và các văn bản quy định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành; triển 
khai có hiệu quả Đề án đổi 
mới công tác TGPL giai đoạn 
2015 - 2025. Chú trọng và 
nâng cao hơn nữa chất lượng 
vụ việc TGPL, hiện cung cấp 
dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn 
phí; nâng cao năng lực của 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
và đội ngũ người thực hiện 

trợ giúp pháp lý. Chỉ đạo 
công tác phối hợp giữa các 
cơ quan, ban, ngành có liên 
quan, chú trọng công tác phối 
hợp liên ngành về trợ giúp 
pháp lý trong hoạt động tố 
tụng. Chỉ đạo triển khai xây 
dựng Đề án “Kiện toàn, sắp 
xếp tổ chức Trợ giúp pháp 
lý nhà nước giai đoạn 2019 
- 2025 trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên”. Chú trọng công tác 
tham gia tố tụng đảm bảo đáp 
ứng 100% nhu cầu trợ giúp 
pháp lý của người được trợ 
giúp pháp lý.

6. Tăng cường và mở 
rộng công tác hợp tác quốc 
tế về pháp luật

 Triển khai thực hiện tốt 
biên bản hội đàm giữa tỉnh 
Điện Biên với các tỉnh Bắc 
Lào; tăng cường quản lý nhà 
nước hợp tác quốc tế về pháp 
luật, góp phần đưa công tác 
hợp tác quốc tế về pháp luật 
ngày càng đi vào nề nếp; tiếp 
tục thực hiện hợp tác, trao 
đổi kinh nghiệm trong lĩnh 
vực Tư pháp với các tỉnh Bắc 
Lào; chỉ đạo thực hiện nội 
dung Biên bản ghi nhớ giữa 
Sở Tư pháp tỉnh Phoong Sa 
Lỳ - Nước CHDCND Lào và 
Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên - 
Nước CHXHCN Việt Nam; 
mở rộng quan hệ hợp tác với 
Sở Tư pháp tỉnh Luông Pha 
Băng - Nước CHDCND Lào. 
Tham gia Hội nghị Tư pháp 
các tỉnh có chung đường biên 
giới Việt Nam - Trung Quốc 
lần thứ 01 và phối hợp tổ chức 

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có 
chung đường biên giới Việt 
Nam - Lào lần thứ 5.

  7. Tập trung kiện toàn 
bộ máy cơ quan tư pháp địa 
phương từ tỉnh đến cơ sở 
theo tinh thần Nghị quyết số 
18-NQ/TW ngày 25/10/2017 
về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 
tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tinh gọn, hoạt động 
hiệu quả; Nghị quyết số 19-
NQ/TW của Hội nghị lần 
thứ 6 Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XII về tiếp tục đổi 
mới hệ thống tổ chức và quản 
lý, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động của đơn 
vị sự nghiệp công lập và các 
yêu cầu của Chính phủ, của 
Bộ Tư pháp bảo đảm thống 
nhất, thực hiện tốt các chức 
năng, nhiệm vụ được giao. 
Tiếp tục kiện toàn đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức 
của ngành Tư pháp theo yêu 
cầu khung năng lực vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn chức danh; 
tiếp tục quan tâm đào tạo, 
bồi dưỡng, tập huấn nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ, phẩm chất đạo đức cho 
đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức tư pháp từ tỉnh đến 
cơ sở.

Đổi mới, nâng cao chất 
lượng công tác quy hoạch 
phát triển nguồn nhân lực 
ngành Tư pháp theo hướng 
trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, đảm bảo sự kế 

(Xem tiếp trang 10)
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Ngày 14/02/2019, Ủy 
ban nhân dân tỉnh 
Điện Biên đã ban 

hành Quyết định số 123/QĐ-
UBND về ban hành Chương 
trình trọng tâm công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật; hòa 
giải ở cơ sở; xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; xây dựng 
và thực hiện quy ước năm 
2019 trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên, Chương trình đã đề ra 

một số nhiệm vụ trọng tâm 
trên các lĩnh vực, như sau:

Công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật: Ban hành văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn thực 
hiện Chương trình PBGDPL 
giai đoạn 2017-2021 và kế 
hoạch chi tiết triển khai thực 
hiện các Chương trình, Đề 
án về PBGDPL năm 2019 
và các văn bản nhằm tăng 
cường công tác quản lý nhà 

nước về PBGDPL; tiếp tục 
đổi mới nội dung, hình thức 
PBGDPL phù hợp với từng 
nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh 
vực quản lý tập trung vào các 
luật, pháp lệnh, văn bản mới 
ban hành hoặc thông qua năm 
2018 và năm 2019, các quy 
định pháp luật, dự thảo luật, 
pháp lệnh quan trọng, liên 
quan trực tiếp đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, quyền 
và lợi ích hợp pháp của người 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; 
HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ;  XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN 

TIẾP CẬN PHÁP LUẬT;  XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY ƯỚC  
NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Điện Biên 
 tháng 01/2019.
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dân, doanh nghiệp; tích cực 
ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật; chú trọng huy 
động các nguồn lực xã hội 
tham gia PBGDPL. Tổ chức 
triển khai thực hiện Thông tư 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
quy định Bộ tiêu chí đánh giá 
hiệu quả công tác PBGDPL. 
Quán triệt, tập huấn và triển 
khai thực hiện Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ về 
xây dựng, quản lý, khai thác 
Tủ sách pháp luật. Bên cạnh 
đó, tiếp tục hướng dẫn tuyên 
truyền, phổ biến chính sách, 
pháp luật bằng các hình thức 
phù hợp với từng đối tượng, 
địa bàn, bám sát nhiệm vụ, 
giải pháp thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 
2019; Hướng dẫn, tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng Ngày 
Pháp luật năm 2019 đi vào 
chiều sâu. Tăng cường công 
tác PBGDPL trong nhà trường 
và các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp theo xu hướng tiên 
tiến, hiện đại, cập nhật kiến 
thức phù hợp. Chỉ đạo, hướng 
dẫn, thực hiện công tác PB-
GDPL cho các đối tượng đặc 
thù theo Luật PBGDPL. Triển 
khai có hiệu quả Chương trình 
PBGDPL giai đoạn 2017-
2021, các Đề án về PBGDPL 
theo Quyết định số 741/QĐ-
UBND ngày 28/8/2017 của 
UBND tỉnh và các Chương 
trình, Đề án khác về PBG-
DPL đảm bảo thống nhất, 
tránh trùng lắp, chồng chéo, 
lãng phí nguồn lực đầu tư của 

Nhà nước. Tiếp tục tổ chức 
thực hiện Chương trình phối 
hợp số 2828/BTP-ĐTHVN-
ĐTNVN ngày 11/8/2017 
giữa Bộ Tư pháp, Đài Truyền 
hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 
Việt Nam về phối hợp thông 
tin, truyền thông về công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật 
và hoạt động của Bộ, Ngành 
Tư pháp giai đoạn 2017-2021. 
Thực hiện các hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến về cải cách 
tư pháp và hoạt động tư pháp 
theo Kế hoạch triển khai thực 
hiện Chương trình phối hợp 
số 28-CTr/BCĐCCTPTW-
HĐPHTW ngày 14/7/2015 
của Ban Chỉ đạo Cải cách tư 
pháp Trung ương và Hội đồng 
phối hợp PBGDPL Trung 
ương về phối hợp thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến về chủ 
trương, nhiệm vụ cải cách tư 
pháp và hoạt động tư pháp giai 
đoạn 2015-2020, trọng tâm là 
chính sách, quy định mới thể 
hiện chủ trương, quan điểm, 
nhiệm vụ cải cách tư pháp và 
hoạt động tư pháp trong Luật 
tổ chức các cơ quan tư pháp 
(Tòa án nhân dân, Viện kiểm 
sát nhân dân, cơ quan điều 
tra hình sự); Luật thi hành án 
(hình sự, dân sự, hành chính); 
Luật thi hành tạm giữ, tạm 
giam, Luật tố tụng (hình sự, 
dân sự, hành chính) và các 
văn bản luật điều chỉnh tổ 
chức và hoạt động của các 
tổ chức bổ trợ tư pháp (luật 
sư, công chứng, giám định, 
bán đấu giá tài sản, trọng tài 
thương mại, trợ giúp pháp 

lý...); các văn bản pháp luật 
có liên quan đến hoạt động 
điều tra, truy tố, xét xử và thi 
hành án... Tiếp tục rà soát, 
củng cố, kiện toàn đội ngũ 
Báo cáo viên pháp luật, Tuyên 
truyền viên pháp luật, đội ngũ 
làm công tác PBGDPL; chỉ 
đạo, hướng dẫn và tổ chức 
bồi dưỡng, tập huấn chuyên 
sâu gắn với thực hiện Chương 
trình khung bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật, nghiệp vụ PB-
GDPL. Bảo đảm điều kiện 
về kinh phí, cơ sở vật chất 
cho công tác PBGDPL. Tổng 
kết 5 năm triển khai thi hành 
Luật Phổ biến, giáo dục pháp 
luật. Tăng cường huy động sự 
tham gia của tổ chức chính trị 
- xã hội, tổ chức hành nghề về 
pháp luật, tổ chức xã hội nghề 
nghiệp về pháp luật, cá nhân, 
tổ chức và huy động sự hỗ trợ, 
tài trợ kinh phí cho công tác 
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật.

Công tác hòa giải ở cơ 
sở: Chỉ đạo, hướng dẫn, tổng 
kết thực tiễn thi hành Luật hòa 
giải ở cơ sở và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; nghiên 
cứu, đề xuất hoàn thiện thể 
chế hoặc đề xuất, thực hiện 
giải pháp tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả công tác hòa giải 
ở cơ sở; nhân rộng mô hình 
hay, cách làm hiệu quả trong 
công tác hòa giải ở cơ sở; 
tăng cường theo dõi, giám sát, 
kiểm tra, phát hiện và đề xuất 
giải pháp tháo gỡ các khó 
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khăn, vướng mắc từ thực tiễn 
thi hành Luật hòa giải ở cơ sở 
và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. Rà soát, củng cố, kiện 
toàn Tổ hòa giải và đội ngũ 
hòa giải viên; tăng cường bồi 
dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ 
năng cho đội ngũ hòa giải viên 
gắn với triển khai thực hiện 
Đề án “Nâng cao năng lực đội 
ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai 
đoạn 2019-2022” (sau khi 
được Thủ tướng Chính phủ 
ban hành) và Chương trình 
bồi dưỡng kiến thức pháp 
luật, kỹ năng hòa giải ở cơ 
sở cho hòa giải viên. Tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả hướng 
dẫn thủ tục yêu cầu Tòa án ra 
quyết định công nhận kết quả 
hòa giải thành ở cơ sở. Tiếp 
tục tổ chức rà soát, đánh giá 
tình hình thi hành pháp luật về 
hòa giải ở cơ sở.

Công tác xây dựng xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; xây 
dựng, thực hiện quy ước: 
Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, 
tổ chức thực hiện Quy định 
về xây dựng xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật gắn với Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2016 
- 2020. Trả lời kiến nghị, giải 
đáp, tháo gỡ vướng mắc thực 
tế trong quá trình triển khai 
xây dựng cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; tổng hợp 
hạn chế, khó khăn, kiến nghị, 
đề xuất của cơ quan, đơn vị, 
địa phương để đề nghị Bộ 
Tư pháp giải đáp, tháo gỡ; 
Nghiên cứu, đề xuất, thực 
hiện một số nhiệm vụ, giải 
pháp tăng cường khả năng 
tiếp cận pháp luật cho người 

dân gắn với thực hiện hiệu 
quả tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật” trong Bộ tiêu 
chí quốc gia về xã nông thôn 
mới, Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn 
mới và các nhiệm vụ của địa 
phương. Triển khai thực hiện 
Quyết định số 22/2018/QĐ-
TTg ngày 08/5/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ; chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra tình hình 
triển khai công tác xây dựng, 
thực hiện quy ước; theo dõi, 
nắm bắt phản ánh, kiến nghị 
quy ước vi phạm; nghiên cứu, 
đề xuất giải pháp; giải đáp, 
tháo gỡ vướng mắc; biên soạn 
tài liệu; tổ chức quán triệt, tập 
huấn hướng dẫn xây dựng, 
thực hiện quy ước. 

Hòa Nguyễn

Đ/c Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp thông qua báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động  
của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2018, dự thảo Chương trình trọng tâm năm 2019
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Thực hiện Điều 
164 Nghị định 
số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ, ngày 
19/01/2018 Ủy ban nhân 
dân tỉnh Điện Biên đã ban 
hành Kế hoạch số 166/KH-
UBND về hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật kỳ 
2014 – 2018. Trên cơ sở đó, 
các Sở, ngành và Uỷ ban 
nhân dân các cấp đã ban 
hành kế hoạch thực hiện hệ 
thống hóa kỳ 2014 - 2018) 
nhằm tổ chức thực hiện Kế 
hoạch số 166/KH - UBND. 

Quá trình tổ chức thực 
hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh 
đã giao Sở Tư pháp làm 
đầu mối tổng hợp kết quả 
Hệ thống hóa kỳ 2014 - 
2018 trên địa bàn tỉnh. Để 
triển khai thực hiện nhiệm 
vụ được giao, Sở Tư pháp 
ban hành đã Công văn số 
138/STP-XDKTVB ngày 
08/02/2018 về việc tải Danh 
mục và văn bản quy phạm 
pháp luật để thực hiện hệ 
thống hóa và Công văn số 

1403/STP-XDKTVB ngày 
29/11/2018 về việc đôn đốc 
thực hiện hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật 
kỳ 2014 - 2018. Đồng thời 
tổ chức các lớp tập huấn 
nghiệp vụ xây dựng, ban 
hành, kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản QPPL 
cho 110 đại biểu tham dự; 
10 huyện, thị xã, thành phố 
đã tổ chức tập huấn cho 
công chức trực tiếp thực 
hiện hệ thống hóa văn bản 
QPPL trên địa bàn. Đến 
nay, tỉnh Điện Biên đã hoàn 
thành hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật kỳ 
2014 - 2018, cụ thể:

Đối với cấp tỉnh: Chủ 
tịch UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định công bố 
kết quả hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật kỳ 
2014 - 2018 tỉnh Điện Biên, 
trong đó có: 332 văn bản 
còn hiệu lực; 165 văn bản 
hết hiệu lực toàn bộ, ngưng 
hiệu lực; 22 văn bản hết 
hiệu lực một phần, ngưng 
hiệu lực một phần; 39 văn 

bản cần sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ hoặc ban 
hành mới (Bãi bỏ: 15 văn 
bản; thay thế: 23 văn bản; 
sửa đổi, bổ sung: 01 văn 
bản). Đồng thời công bố 
tập hệ thống hóa văn bản 
QPPL còn hiệu lực kỳ 2014 
- 2018 với 332 văn bản.

Đối với cấp huyện: 
10/10 huyện, thị xã, thành 
phố công bố Quyết định và 
báo cáo kết quả hệ thống 
hóa văn bản QPPL trong 
kỳ 2014 - 2018 đảm bảo 
đúng yêu cầu về nội dung, 
tiến độ đề ra, bao gồm: 382 
văn bản còn hiệu lực (cấp 
huyện: 81 văn bản; cấp xã: 
310 văn bản); 1.128 văn bản 
hết hiệu lực và ngưng hiệu 
lực toàn bộ (cấp huyện: 122 
văn bản; cấp xã: 1.006 văn 
bản); 04 văn bản hết hiệu 
lực một phần hoặc ngưng 
hiệu lực một phần (cấp 
huyện: 03 văn bản; cấp xã: 
01 văn bản) và 07 văn bản 
cần sửa đổi, bổ sung, thay 
thế, bãi bỏ hoặc ban hành 
mới (cấp huyện: 06 văn 

KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
KỲ 2014 - 2018 TỈNH ĐIỆN BIÊN
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bản; cấp xã: 01 văn bản).
Việc tổ chức rà soát 

văn bản được Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, cấp 
xã quan tâm chỉ đạo thực 
hiện. Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị đã tích cực tổ 
chức thực hiện. Nhờ vậy 
công tác hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật kỳ 
2014 - 2018 trên địa bàn 
tỉnh được thực hiện đúng 
tiến độ, nội dung và yêu 
cầu đề ra; toàn bộ các văn 
bản quy phạm pháp luật 
trên địa bàn tỉnh đã ban 
hành đều được đưa vào hệ 
thống hóa đúng theo quy 
định.

Trên cơ sở kết quả 
công bố kết quả hệ thống 
hóa văn bản QPPL kỳ 
2014 - 2018 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, 
UBND tỉnh sẽ tiếp tục 
có văn bản chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị liên quan 
khẩn trương tham mưu 
cho HĐND, UBND tỉnh 
xử lý sau rà soát,  đình chỉ 
việc thi hành, ngưng hiệu 
lực, sửa đổi, bổ sung, thay 
thế, bãi bỏ hoặc ban hành 
mới theo kết quả hệ thống 
hóa. 

Phạm Thanh

Phát huy những thành tích đã đạt được trong phong 
trào thi đua năm 2018; hưởng ứng phong trào thi 
đua của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện 

Biên; bám sát các Kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu được 
giao trong chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 
2019 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã phát động đến toàn 
thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn 
ngành tư pháp phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề 
“Ngành Tư pháp Điện Biên thi đua siết chặt kỷ cương, 
tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, 
hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được 
giao năm 2019”.

Với mục đích tạo động lực mạnh mẽ, môi trường 
lành mạnh, tích cực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trong toàn ngành tiếp tục rèn luyện, 
nâng cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ 
cương, kỷ luật; khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sự năng 
động, sức sáng tạo, ý chí hành động, nỗ lực bứt phá, vượt 
qua khó khăn, thách thức, phấn đấu nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019 của ngành 
Tư pháp; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập 
thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; quan tâm 
chú trọng việc phát hiện và nhân rộng gương điển hình 
tiên tiến và biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ 
biến nhân rộng trong toàn ngành. 

Phong trào thi đua năm 2019 được triển khai đồng 
bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng, phù hợp, có hiệu 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

PHÁT ĐỘNG PHONG 
TRÀO THI ĐUA NĂM 2019



PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

10 TÖ PHAÙP ÑIEÄN BIEÂN

quả với chủ đề xuyên suốt “Ngành Tư pháp 
Điện Biên thi đua siết chặt kỷ cương, tăng 
cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt 
phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị được giao năm 2019” với 10 nhiệm 
vụ trọng tâm công tác của ngành và 2 đợt thi 
đua cao điểm. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tiếp 
tục triển khai 3 phong trào thi đua trọng tâm 
của cả nước giai đoạn 2016 - 2020 là “Cả 
nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; 
“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không 
để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp 
Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong 
trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” do Bộ Tư pháp và các 

phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất 
khác do các cấp phát động đảm bảo bám sát 
nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện 
thực tiễn của ngành, cơ quan.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng 
các giải pháp thực hiện cụ thể của Lãnh đạo 
Sở và sự hưởng ứng, tinh thần quyết tâm của 
toàn thể công chức, viên chức, người lao 
động, năm 2019 toàn ngành Tư pháp tỉnh 
Điện Biên không ngừng phấn đấu “thi đua 
bứt phá” nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị năm 2019 của ngành Tư 
pháp nói chung và Sở Tư pháp tỉnh Điện 
Biên nói riêng. 

 Vũ Quyên - Văn phòng Sở

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM...
thừa giữa các thế hệ cán 
bộ; gắn quy hoạch với đào 
tạo, bồi dưỡng, luân chuyển 
và sử dụng cán bộ; 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. 

8. Thực hiện đổi mới, 
nâng cao chất lượng hoạt 
động thanh tra, kiểm tra; 
thực hiện tốt công tác tiếp 
công dân, giải quyết khiếu 
nại tố cáo, phòng chống 
tham nhũng, tập trung giải 
quyết đảm bảo đúng thời 
hạn, có chất lượng các vụ 
việc KNTC, không để tồn 
tại, kéo dài. Phát huy vai 

trò của hoạt động thanh 
tra, kiểm tra, kịp thời phát 
hiện, xử lý và phòng ngừa 
vi phạm trong các lĩnh vực 
quản lý của ngành Tư pháp; 
chú trọng công tác thanh 
tra chuyên ngành, kiểm tra 
thường xuyên các lĩnh vực 
công tác Tư pháp; kiểm tra 
việc thực hiện các kết luận 
sau thanh tra, quyết định xử 
lý về thanh tra.

9. Thực hiện tốt công 
tác cải cách hành chính; 
đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong các 
hoạt động chuyên môn, 
nghiệp vụ và quản lý điều 
hành. Thực hiện tốt công 
tác thông tin, truyền thông 

về các hoạt động của Ngành 
Tư pháp. Thực hiện nghiêm 
chủ trương về thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí, 
phòng, chống tham nhũng; 
thực hiện các giải pháp 
chăm lo đời sống công chức, 
viên chức, người lao động.

10. Tiếp tục chỉ đạo tổ 
chức triển khai thực hiện 
Luật Thi đua khen thưởng 
và các văn bản hướng dẫn 
thi hành về công tác thi đua, 
khen thưởng của ngành Tư 
pháp. Tổ chức thực hiện 
hiệu quả, thiết thực các 
phong trào thi đua do tỉnh 
và Bộ Tư pháp phát động. 

Văn phòng Sở

(Tiếp theo trang 4)
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Nhằm bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông 
đường bộ trên địa bàn 

tỉnh và thực hiện tốt công tác 
quản lý việc sử dụng thiết bị 
phát tín hiệu ưu tiên của các 
phương tiện mô tô, ô tô và 
xe gắn Biển kiểm soát (BKS) 
nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân (CHDCND) Lào, Công 
an tỉnh Điện Biên đã lập 
kế hoạch huy động các lực 
lượng chức năng, Công an 
các huyện, thị xã, thành phố 
đồng loạt ra quân kiểm tra, xử 
lý vi phạm chuyên đề về ô tô, 
mô tô lắp đặt, sử dụng thiết 
bị phát tín hiệu của xe được 
quyền ưu tiên, xe gắn biển số 
Lào lưu hành trên địa bàn... 

Theo số liệu thống kê chưa 
đầy đủ của các cơ quan chức 
năng, hiện nay trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên có trên 100 xe 
ô tô gắn BKS nước CHDCND 
Lào và gần 500 phương tiện 
là ô tô, xe máy được quyền 
lắp đặt các thiết bị phát tín 
hiệu ưu tiên hoạt động. Nhìn 
chung, các phương tiện loại 
này thường đã trải qua các thủ 
tục với nhiều loại giấy tờ khác 
nhau theo đúng quy định của 
pháp luật, song cũng không ít 
trường hợp lợi dụng việc tạm 

nhập, tái xuất đối với phương 
tiện mang BKS Lào để vi 
phạm hoặc cố tình lắp đặt các 
thiết bị phát tín hiệu của xe 
ưu tiên khi không được phép. 
Đây cũng là một trong những 
hành vi gây thiệt hại cho Nhà 
nước về kinh tế, coi thường 
pháp luật và cũng là hành vi 
vi phạm pháp luật.

Trước tình hình đó, Phòng 
Cảnh sát giao thông Công an 
tỉnh đã tham mưu với Ban 
Giám đốc Công an tỉnh ban 
hành kế hoạch số 400/KH-
PC67, trong đó tập trung triển 
khai thực hiện nghiêm túc chỉ 
đạo của Chính phủ, Bộ Công 
an và của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Điện Biên về việc kiểm 
tra việc lắp đặt, sử dụng thiết 
bị phát tín hiệu của xe được 
quyền ưu tiên và các phương 
tiện gắn biển số nước CHDC-
ND Lào lưu hành trên địa bàn. 

Đối với các phương tiện 
gắn BKS của nước bạn Lào, 
theo Nghị định thư giữa hai 
nước Lào - Việt Nam, thì việc 
xe ô tô của hai nước được phép 
lưu trên lãnh thổ của nước bạn 
(gọi là “tạm nhập”) trong thời 
gian tối đa là 30 ngày, hết hạn 
các xe này phải ra khỏi lãnh 

thổ (gọi là”tái xuất”). Tuy 
nhiên, do giá thành ô tô tại 
nước bạn Lào rẻ hơn tại Việt 
Nam, nên một số cá nhân đã 
lợi dụng sự thông thoáng này 
hợp thức hoá cho xe mang 
biển số Lào vào lưu hành 
ở Việt Nam. Bên cạnh việc 
người có quốc tịch Lào (bao 
gồm thương nhân, quan chức, 
doanh nghiệp…) đi công tác 
tại Việt Nam và người Việt 
Nam làm việc tại Lào tham 
gia kinh doanh, buôn bán 
làm ăn thì hầu hết những xe 
biển Lào tại Điện Biên đều do 
người Việt Nam mua lại dưới 
hình thức hợp đồng cho thuê 
hoặc cho mượn để đi lại. Đây 
cũng chính là kẽ hở để một số 
đối tượng lợi dụng buôn lậu 
ô tô giữa hai nước để hưởng 
chênh lệch. Điển hình vào 
tháng 10/2017, cơ quan Cảnh 
sát điều tra Công an tỉnh Điện 
Biên đã tiến hành khởi tố vụ 
án, khởi tố bị can và thực 
hiện lệnh bắt tạm giam đối 
với Nguyễn Đình Hùng (SN 
1979) trú tại tổ 23, phường 
Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ 
về hành vi “Buôn lậu” quy 
định tại Điều 153 Bộ luật hình 
sự. Theo kết quả điều tra ban 
đầu, từ tháng 01 đến tháng 

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN 
LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU  

ƯU TIÊN VÀ XE GẮN BIỂN SỐ NƯỚC LÀO
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03/2017, bằng thủ đoạn mua 
một số ô tô bên nước CHDC-
ND Lào, sau đó móc nối với 
một số cá nhân, doanh nghiệp 
đứng tên đăng ký hộ, đồng 
thời làm các thủ tục, giấy tờ 
ủy quyền, hợp đồng lao động 
để hợp pháp hóa và mang xe 
về Việt Nam, Nguyễn Đình 
Hùng đã mua 3 chiếc ôtô và 
bán cho một số cá nhân trên 
địa bàn để hưởng chênh lệch. 
Trước những chứng cứ chứng 
minh hành vi phạm tội, ngày 
09/10/2017, cơ quan CSĐT 
Công an tỉnh Điện Biên đã 
khởi tố vụ án, khởi tố bị can 
và thực hiện lệnh bắt tạm 
giam đối với Nguyễn Đình 
Hùng để điều tra, xử lý theo 
quy định của pháp luật.

Trước những diễn biến 
ngày một phức tạp về việc 
sử dụng xe ô tô mang BKS 
của nước bạn Lào tại Điện 
Biên, các đơn vị chức năng 
đã đồng loạt ra quân thực hiện 
việc kiểm tra, siết chặt quản 
lý đối với loại phương tiện 
này. Trong đó tập trung kiểm 
tra thời gian và phạm vi hoạt 
động của phương tiện; kiểm 
tra quy định về giấy tờ của 
phương tiện, ký hiệu phân 
biệt quốc gia của phương tiện 
và các quy định đối với người 
điều khiển phương tiện. Theo 
quy định, các phương tiện 
mang BKS của Lào chỉ có 
thời hạn tạm nhập trong vòng 
30 ngày và chỉ được phép 
lưu hành tại các địa bàn được 

ký kết cụ thể. Khi lưu hành, 
phương tiện phải có các loại 
giấy tờ khác như giấy đăng 
ký, giấy chứng nhận kiểm 
định an toàn, giấy phép liên 
vận, giấy bảo hiểm và tờ khai 
phương tiện vận tải đường 
bộ. Còn đối với phương tiện 
vận tải khách, ngoài những 
giấy tờ trên cần có danh sách 
hành khách hoặc hợp đồng 
vận tải hành khách. Qua theo 
dõi, chỉ sau 10 ngày ra quân, 
lực lượng chức năng đã tiến 
hành kiểm tra hàng chục lượt 
phương tiện ô tô, trong đó chủ 
yếu là ô tô cá nhân mang BKS 
Lào chủ yếu tại địa bàn thành 
phố Điện Biên Phủ và huyện 
Điện Biên. 

Xuân Sang

Hôm nay, chúng tôi 
cùng CBCS Công 
an huyện Mường 

Chà xuống bản Huổi Hạ, 
xã Na Sang, huyện Mường 
Chà. Cách trung tâm xã 
17km, bản Huổi Hạ với 400 
khẩu, 70 hộ sinh sống. Thời 
gian qua, tại bản đã xuất 
hiện hoạt động của tà đạo 
“Giê Sùa”, một số hộ dân 
đã bỏ bàn thờ tổ tiên, quay 
ngược lại với tín ngưỡng 
tôn giáo vốn có bao đời của 

QUYẾT TÂM ĐẤU TRANH VỚI TÀ ĐẠO 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Thời gian qua, tà đạo “Giê Sùa” có dấu hiệu hoạt 
động mạnh mẽ trên địa bàn huyện Mường Chà với hình 
thức sinh hoạt mượn danh tôn giáo, lôi kéo, dụ dỗ người 
dân tham gia các hoạt động đi ngược lại chuẩn mực văn 
hóa và pháp luật để trục lợi, gây mất an ninh trật tự tại 
cơ sở. Để kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi tà đạo “Giê Sùa” 
ra khỏi địa bàn, Công an huyện Mường Chà đã chỉ đạo 
đội An ninh tăng cường cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trực tiếp 
xuống các xã được đánh giá là phức tạp về hoạt động tà 
đạo trái phép, bám bản nắm địa bàn thực hiện “3 cùng” 
với nhân dân, giúp người dân có nhận thức đúng đắn, từ 
đó quay trở về với phong tục tập quán của dân tộc, góp 
phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.
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dân tộc Mông để đi theo tà 
đạo này. Nắm bắt được hiện 
tượng trên, lực lượng công 
an cùng cấp ủy chính quyền 
địa phương đã phối hợp 
tăng cường xuống địa bàn 
để vận động những hộ dân 
đã đi theo tà đạo quay trở 
lại với phong tục tập quán 
của dân tộc, tuyên truyền tới 
nhân dân trên địa bàn chấp 
hành nghiêm đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của nhà 
nước. Những buổi họp dân 
như thế này thường xuyên 
được lực lượng công an tổ 
chức nhằm nắm bắt được 
tâm tư, nguyện vọng của 
nhân dân. Từ đó góp phần 
làm tốt công tác đấu tranh 
đẩy lùi tà đạo Giê Sùa ra 
khỏi địa bàn.

Từ cuối năm 2017, tà 
đạo “Giê Sùa” được phát 
hiện đầu tiên ở huyện Nậm 
Pồ do 2 đối tượng ở huyện 
Mường Chà vào địa bàn 
tuyên truyền. Do bị ảnh 
hưởng bởi luận điệu tuyên 
truyền, lôi kéo trực tiếp và 
qua mạng xã hội nên 9 tháng 
đầu năm 2018, toàn tỉnh đã 
phát hiện 158 hộ, 961 người 
của 20 bản thuộc 13 xã trên 
địa bàn 4 huyện: Nậm Pồ, 
Mường Chà, Mường Nhé và 
Tuần Giáo theo tà đạo “Giê 
Sùa”. Nhiều người còn lôi 
kéo người quen, thân cùng 
tham gia và đã có những 

hành vi trái với chuẩn mực 
xã hội, thậm chí khi bị kích 
động đã có những hành vi 
chống phá chính quyền, chế 
độ, Nhà nước… Tại huyện 
Mường Chà, đã phát hiện 
34 hộ, 220 khẩu ở các xã 
Na Sang, Mường Mươn, 
Sa Lông và Huổi Mí bị ảnh 
hưởng của tà đạo này.

Trước thực tế đó, huyện 
Mường Chà đã thành lập 
Ban chỉ đạo, huy động cán 
bộ các ban, ngành, đoàn thể 
thành lập tổ công tác tuyên 
truyền, vận động nhân dân 
không tin, không nghe luận 
điệu của kẻ xấu. Bằng các 
biện pháp nghiệp vụ, lực 
lượng công an đã triệu tập, 
đấu tranh phản bác vô hiệu 
hóa các đối tượng cầm đầu, 
không để lan rộng ảnh hưởng 
đến ANTT trên địa bàn. 
Cùng với đó, tổ chức 4 hội 
nghị, 8 buổi họp dân kết hợp 
chiếu phim tuyên truyền, 
thu hút hơn 600 lượt người 
tham gia. Đồng thời, tổ chức 
gặp gỡ, tranh thủ sự ủng hộ 
của các Tổng hội được Nhà 
nước công nhận về tổ chức, 
pháp nhân, các mục sư trên 
địa bàn, các chức sắc, chức 
việc, người có uy tín, trưởng 
dòng họ thuộc các hệ phái, 
điểm nhóm tin lành trên địa 
bàn huyện tham gia tuyên 
truyền, vận động, đấu tranh 
phản bác luận điệu của tà 
đạo, nhằm thức tỉnh sự mê 

muội tin và nghe theo các tà 
đạo của người dân.

Điển hình là trường hợp 
ông Lầu A Cho ở bản Huổi 
Hạ, xã Na Sang năm nay đã 
56 tuổi. Gia đình anh có 12 
khẩu với 3 thế hệ cùng sinh 
sống. Từ năm 2015, sau khi 
bị lôi kéo, dụ dỗ, anh tham 
gia lớp học do một số đối 
tượng cầm đầu tà đạo “Giê 
Sùa” tổ chức. Về nhà, anh 
gỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, lôi kéo 
người thân trong gia đình đi 
theo tà đạo “Giê Sùa”, từ 
bỏ phong tục tập quán của 
dân tộc mình. Nắm bắt được 
việc này, lực lượng Công an 
huyện Mường Chà đã tăng 
cường CBCS xuống tận nhà 
tuyên truyền, vận động để 
anh hiểu rõ bản chất của loại 
tà đạo này. Một lần xuống 
tuyên truyền anh chưa hiểu 
và nghe theo, CBCS Công 
an huyện Mường Chà tiếp 
tục xuống nhiều lần nữa, 
một mặt thăm hỏi động 
viên, mặt khác tuyên truyền, 
vận động. Và rồi anh cũng 
hiểu và hứa sẽ từ bỏ tà đạo 
để quay trở lại với phong tục 
tập quán truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc Việt Nam.

Sau những nỗ lực không 
ngừng nghỉ của các chiến 
sỹ an ninh Công an huyện 
Mường Chà, đến nay số 
người đi theo các loại tà đạo 
đã cơ bản từ bỏ, người dân 
đã hiểu và tin theo đường 
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lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Sau những ngày 
miệt mài tăng cường cắm 
bản để tuyên truyền vận 
động người dân từ bỏ các hệ 
phái tà đạo, CBCS đội An 
ninh Công an huyện Mường 
Chà lại có dịp ngồi lại với 
nhau để rút kinh nghiệm và 
chia sẻ những cách làm hay, 
hiệu quả để cùng với các 
đồng chí, đồng đội thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao, đảm 
bảo tốt tình hình ANCT trên 
địa bàn.

Một ngày mới lại đến, 
dấu chân của những chiến 
sỹ an ninh cắm bản lại tiếp 
tục lên đường, đến với 
những bản làng xa xôi nhất 
của huyện Mường Chà. 
Công việc của các anh dẫu 
còn nhiều gian khó do trình 
độ nhận thức còn nhiều hạn 
chế, đời sống còn nhiều 

khó khăn nhưng với quyết 
tâm, không ngại khó, ngại 
khổ, tin rằng những chiến 
sỹ ấy sẽ luôn hoàn thành 
tốt nhiệm vụ của mình, giữ 
vững lòng tin của nhân dân 
vào truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, góp phần bảo đảm 
ANTT trên địa bàn, giữ mãi 
bình yên cho mỗi bản làng 
nơi đây. 

Thu Trang

BUÔN BÁN MA TÚY SỐ LƯỢNG LỚN 
GIA TĂNG

Theo đánh giá của Công 
an tỉnh Điện Biên, tình 
hình mua bán trái phép 

ma túy số lượng lớn trên địa 
bàn có chiều hướng gia tăng, 
chỉ tính riêng tang vật Heroin 
thu giữ năm 2018 tăng gấp 
gần 7 lần số lượng ma túy bắt 
trong năm 2017. Tình hình 
mua bán vận chuyển ma túy 
trái phép qua địa bàn tỉnh 
Điện Biên ngày càng diễn 
biến phức tạp, nhất là trong 
thời gian qua sau khi bị trấn 
áp mạnh trên tuyến Sơn La, 
Hòa Bình… các đối tượng tội 
phạm về ma túy đã tìm cách 
mua heroin và ma túy tổng 
hợp dạng viên nén từ khu vực 
“Tam giác vàng” về tập kết tại 
một số khu vực biên giới của 

Lào giáp với tỉnh Điện Biên. 
Từ đó khu vực biên giới tỉnh 
Điện Biên đã trở thành cung 
đường buôn bán, vận chuyển 
ma túy của các toán, nhóm 
tội phạm xuyên quốc gia với 
nhiều địa danh nổi tiếng như: 
Na Ư, Thanh Luông, Thanh 
Chăn, Pa Thơm...

Tội phạm ma túy hoạt 
động hết sức liều lĩnh và manh 
động, sẵn sàng dùng vũ khí 
nóng để chống trả  lực lượng 
chức năng khi bị phát hiện, 
bắt giữ. Ngoài ra, các đối 
tượng phạm tội còn triệt để 
lợi dụng cư dân hai bên biên 
giới có mối quan hệ dân tộc, 
thân tộc, nhận thức về pháp 
luật còn nhiều hạn chế để tiếp 
tay cho hoạt động mua bán, 

vận chuyển ma túy qua biên 
giới, đặc biệt tội phạm ma túy 
ngày càng vận chuyển ma túy 
với khối lượng lớn qua địa 
bàn tỉnh Điện Biên. Quá trình 
vận chuyển chúng thường 
xuyên thay đổi thời gian, địa 
điểm và lợi dụng các tuyến 
đường mòn qua lại biên giới 
để vận chuyển ma túy, đồng 
thời cử “hoa tiêu” giám sát và 
sử dụng nhóm “chim mồi” đi 
trước để nắm tình hình, đánh 
lạc hướng, nểu phát hiện có 
cơ quan chức năng kiểm tra. 
Các  đối tượng trang bị cả vũ 
khí “nóng” để chống trả lưc 
lượng chức năng khi bị phát 
hiện bắt giữ.

Bên cạnh đó tình hình 
người nghiện ma túy trên địa 
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bàn tỉnh Điện Biên tuy có 
giảm nhưng vẫn còn nhiều và 
hầu hết đều trong độ tuổi lao 
động, không có nghề nghiệp 
ổn định, có nhu cầu lớn về 
sử dụng ma túy, do đó đã tạo 
lên mối quan hệ “cung cầu” 
trên địa bàn và là một trong 
những nguyên nhân làm cho 
tình hình tội phạm nói chung, 
tội phạm ma túy nói riêng 
trong năm qua diễn biễn 
phức tạp. Theo số liệu thống 
kê tính đến nay(12/2018), 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
có hơn 9 ngàn người nghiện 
ma túy, trong đó có hơn 8.500 
người nghiện ở ngoài xã hội, 
350 người nghiện trong trại 
tạm giam, nhà tạm giữ và hơn 
200 người đang cai nghiện 
tại Trung tâm chữa bệnh - 

Giáo dục - Lao động xã hội 
của tỉnh. Tình hình trồng, tái 
trồng cây thuốc phiện vẫn 
diễn ra tại địa bàn các huyện 
Mường Ảng, Mường Nhé, 
Nậm Pồ, Điện Biên và Điện 
Biên Đông. Trong năm 2018 
các lực lượng chức năng đã 
phát hiện và phá nhổ gần 6 
ngàn m2 cây thuôc phiện, 
tăng hơn 4 ngàn m2 so với 
năm 2017.

Trong năm 2018, các lực 
lượng chức năng của tỉnh 
Điện Biên đã phối hợp bắt 
giữ 616 vụ, 701 đối tượng 
phạm tội về ma túy, so với 
năm 2017 giảm về số vụ và 
số đối tượng, nhưng số lượng 
ma túy bị thu giữ tăng gấp 
gần 7 lần số lương ma túy bắt 
trong năm 2017. Cụ thể bắt 

giữ hơn 289 kg hêrôin, gần 
17,5 kg thuốc phiện và hơn 
71 kg ma túy tổng hợp và 
nhiều tang vật, tài sản khác 
liên quan đến vụ án. Điển 
hình ngày 02/01, tại khu vực 
C9, xã Thanh Xương, huyện 
Điện Biên, Phòng Cảnh sát 
Điều tra tội phạm về ma túy 
Công an tỉnh Điện Biên bắt 
giữ hai đối tượng: Vừ A Xìa 
(SN 1974) và Mùa Thị Đớ 
(SN 1979), các đối tượng là 
vợ chồng cùng trú tại bản Con 
Cang, xã Na Ư, huyện Điện 
Biên khi đang vận chuyển 
trái phép 489 bánh hêrôin với 
tổng trọng lượng 171 kg, trị 
giá 3 triệu USD (khoảng 70 
tỷ đồng). Ngày 27/3/2018, tại 
khu vực phường Na Lay, thị 
xã Mường Lay, Phòng CSĐT 
tội phạm về ma túy Công an 
tỉnh phối hợp với Phòng Kỹ 
thuật nghiệp vụ và Phòng 
Cảnh sát giao thông Công 
an tỉnh Điện Biên bắt 3 đối 
tượng có hành vi mua bán, 
vận chuyển trái phép chất 
ma túy. Tang vật thu giữ 135 
bánh heroin có trọng lượng 
48kg cùng 500.000 viên ma 
túy tổng hợp có giá trị 2,2 
triệu USD (tương đương 50 
tỷ đồng). Ngày 4-7, tại khu 
vực Đội 21, xã Noong Luống, 
huyện Điện Biên, tỉnh Điện 
Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Điện Biên phối hợp với Đồn 
Biên phòng Pa Thơm bắt giữ 
đối tượng Lò Thị Bun (SN 
1982), trú tại bản Pa Xa Lào, 
xã Pa Thơm, huyện Điện 

Ngày 26/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở 
phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ly A Châu, (SN 1997), 
trú tại bản Khon Kén, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên về tội 
mua bán trái phép 10 bánh Heroin. Hội đồng xét xử đã tuyên 
phạt bị cáo Ly A Châu tù chung thân vì tội: Mua bán trái phép 
chất ma túy
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Biên, tỉnh Điện Biên khi 
đang vận chuyển trái phép 
10 bánh heroin, 30.000 viên 
ma túy tổng hợp và 5kg ma 
túy dạng đá.

Cuộc chiến trên mặt 
trận đấu tranh phòng chống 
tệ nạn ma túy trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên vẫn đang hết 
sức cam go, quyết liệt. Từng 
ngày, từng giờ ma túy vẫn 
theo mọi con đường bằng 
nhiều thủ đoạn, tội phạm về 
ma túy có diễn biến phức 
tạp, tình hình mua bán ma 
túy trái phép số lượng trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên có 
chiều hướng gia tăng. Công 
an tỉnh Điện Biên cùng các 
lực lượng chức năng đã triển 
khai đồng bộ các biện pháp 
phòng ngừa, phát hiện, đấu 
tranh ngăn chặn tội phạm 
liên quan đến chất ma túy. 
Thường xuyên cập nhật, 
trao đổi thông tin về phương 
thức, thủ đoạn hoạt động của 
tội phạm và những thông tin 
khác có liên quan trong quá 
trình kiểm soát các hoạt động 
liên quan đến ma túy đế các 
cấp, các ngành có biện pháp 
chủ động ngăn chặn, phòng 
ngừa.

Trong năm các ngành 
Công an, Viện kiểm sát nhân 
dân và Tòa án nhân dân các 
cấp đấy nhanh tiến độ điều 
tra, truy tố, xét xử các vụ 
án ma túy đảm bảo nghiêm 
minh, đúng pháp luật. Từ 
đầu năm đến nay Tòa án 
nhân dân tỉnh Điện Biên đã 

đưa ra xét xử gần 600 vụ 
với 686 bị cáo liên quan tội 
phạm ma túy, đã đưa 131 vụ 
án về tội phạm ma túy ra xét 
xử lưu động tại địa bàn phức 
tạp về ma túy nhằm răn đe, 
góp phần vào công tác phòng 
ngừa tội phạm nói chung và 
tội phạm ma túy nói riêng.

Thực tế cho thấy, hoạt 
động của tội phạm ma túy 
trên khu vực biên giới tỉnh 
Điện Biên đang tiềm ẩn rất 
nhiều thách thức và đầy gian 
nan. Cuộc chiến trên mặt 
trận đấu tranh phòng chống 
tệ nạn ma túy vẫn đang hết 
sức cam go, quyết liệt. Từng 
ngày, từng giờ ma túy vẫn 
theo mọi con đường bằng 
nhiều thủ đoạn, tội phạm về 
ma túy có diễn biến phức tạp 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
Để kiềm chế sự gia tăng ma 
túy từ bên ngoài thẩm lậu 
qua biên giới vào nội địa, 
các lực lượng chức năng tỉnh 
Điện Biên đã áp dụng đồng 
bộ các biện pháp nghiệp vụ, 
tăng cường công tác điều, 
thu thập thông tin, quản lý 
chặt chẽ các loại đối tượng 
nghi vấn, xây dựng nhiều 
kế hoạch, giải pháp hữu 
hiệu, đổi mới các hình thức 
tuyên truyền, vận động phù 
hợp với trình độ, nhận thức 
và phong tục tập quán của 
người dân địa phương, giữ 
vững an ninh trật tự trên địa 
bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
về tội phạm ma túy. 

Huy Tuấn

Ngay từ đầu năm, Hội 
Nông dân tỉnh đã xây 
dựng kế hoạch tuyên 

truyền PBGDPL cụ thể. Song 
song với đó, định kỳ hàng 
tháng, các cấp Hội chủ động 
phối hợp với ngành chức năng 
trên địa bàn thông qua việc 
tuyên truyền lồng ghép hòa giải 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của hội viên, nông dân tại địa 
phương. Trong đó, chú trọng 
hơn tới các khu vực thuộc vùng 
sâu, vùng xa, hoặc những nơi 
có tình hình phức tạp về khiếu 
nại, tố cáo…

Đồng chí Vàng A Cử, Phó 
Chủ tịch Hội HND tỉnh cho 
biết: Trong năm 2018, các cấp 
Hội đã tổ chức được 2.293 buổi 
tuyên truyền cho hơn 120.575 
lượt hội viên tham gia với 
các nội dung: Tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến giới thiệu nội 
dung các bộ Luật: Luật Dân sự, 
Luật tố tụng dân sự; Luật tiếp 
cận thông tin, Luật trẻ em, Luật 
Hợp tác xã, Luật bảo hiểm xã 
hội tới  toàn thể cán bộ, hội 
viên, nông dân. Tuyên truyền, 
phổ biến các Nghị quyết, Bộ 
Luật được thông qua tại kỳ họp 
thứ 5 Quốc Hội khóa XIV như: 
Luật Hợp tác xã, Luật trợ giúp 
pháp lý; Luật hòa giải, Luật 
Quốc phòng, Luật Tố  cáo; Luật 
An ninh mạng, Luật Thi hành 
tạm giữ tạm giam, Luật tiếp cận 
thông tin, Luật trẻ em, Luật Hỗ 
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trợ Doanh nghiệp, Luật Thể 
dục Thể thao,… Các hoạt 
động tuyên truyền được tổ 
chức với nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng, phù hợp 
với từng địa phương, thông 
qua các buổi sinh hoạt chi 
tổ hội định kỳ, các câu lạc 
bộ như: Câu lạc bộ “Nông 
dân với pháp luật”, Câu lạc 
bộ “Nông dân tham gia bảo 
vệ Tài nguyên môi trường”, 
Câu lạc bộ “Khuyến nông 
khuyến lâm” Câu lạc bộ 
“Nông dân không sinh con 
thứ 3”, các chi hội nghề 
nghiệp; các nhóm nông dân 

cùng sở thích; các lớp tập 
huấn về nghiệp vụ công tác 
Hội, tập huấn khuyến lâm, 
khuyến nông hướng dẫn 
người nghèo cách làm ăn. 

Trong năm tỉnh Hội đã 
trực tiếp tổ chức 29 lớp tập 
huấn tuyên truyền cho 2.957 
hội viên, nông dân về công 
tác phòng chống Ma túy; 
về phòng chống bạo lực gia 
đình  nông thôn, xâm hại tình 
dục trẻ em, hôn nhân cận 
huyết thống; về công tác Môi 
trường tập huấn nâng cao 
kiến thức và kỹ năng truyền 

thông về thu gom, phân loại 
và xử lý rác thải, chất thải 
nông thôn; về Luật Giao 
thông, công tác đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông; 
về xây dựng nông thôn mới; 
về giám sát vật nông nghiệp, 
về triển khai Nghị quyết Đại 
hội Hội Nông dân tỉnh lần 
thứ IX. Đồng thời cũng để 
giúp hội viên, nông dân tích 
cực thực hiện phong trào “ 
Nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững” đã tổ chức 
22 lớp dạy nghề cho 760 học 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN

Năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn chủ động, tích cực phối hợp với 
UBND cùng cấp, cơ quan chuyên môn trên địa bàn như các ngành Công an, Tư pháp, 
Biên phòng... để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật  (PBGDPL) cho hội viên, nông dân. Thông qua đó, giúp nâng cao nhận thức và 
vận động hội viên nông dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; đồng thời, phòng 
ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, tố giác tội phạm để hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, 
góp phần giữ vững an ninh - chính trị và trật tự an toàn ở khu vực nông thôn.
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viên với các nội dung (trồng 
thâm canh cây ăn quả; nuôi 
cá nước ngọt; lớp kỹ thuật 
nuôi, phòng trị bệnh cho 
lợn;  lớp trồng rau an toàn;  
lớp trồng và bảo quản sơ chế 
biến nấm); Tổ chức 02 lớp 
tập huấn cho 110 học viên 
nghề kỹ thuật chăn nuôi gia 
súc gia cầm; nghề kỹ thuật 
trồng thâm canh cây ăn quả.

Hội Nông dân 10/10 
huyện, thị, thành phố đã 
phối hợp tổ chức 67 lớp 
tập huấn, hội nghị tuyên 
truyền Nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng, nghị quyết Đại 
hội Hội nông dân các cấp, 
tuyên truyền các bộ Luật, 
các chương trình mục tiêu 
quốc gia...cho trên 6.000 
cán bộ, hội viên, nông tham 
gia. Tại các xã, phường, 
thị trấn, Hội Nông dân tỉnh 
chỉ đạo Hội Nông dân cơ 
sở phối hợp cùng các Ban, 
ngành duy trì 130 ngăn 
sách, tủ sách pháp luật. Hội 
còn duy trì hoạt động 18 câu 
lạc bộ “Nông dân với pháp 
luật” với 1.256 thành viên 
tham gia. Tổ chức cấp phát 
2.000 tờ rơi về giao thông, 
hơn 200 cuốn” Hỏi đáp 
pháp luật”, 10 loại tờ rơi về 
pháp luật bảo vệ môi trường 
và đất đai với số lượng 570 
tờ, 150 đĩa “ Đàn ông đích 
thực nói không với bạo 
lực” về phòng chống bạo 
lực gia đình, 200 cuốn tài 

liệu hướng dẫn cán bộ, hội 
viên nông dân tham gia phát 
triển các hình thức kinh tế 
tập thể trong nông nghiệp, 
nông thôn.

Trong năm 2018 cùng 
với sự nỗ lực của Hội Nông 
dân các cấp, công tác tuyên 
truyền, PBGDPL đã góp 
phần ổn định an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn, giảm thiểu các 
tranh chấp, vi phạm pháp 
luật, hạn chế sự gia tăng 
tội phạm, tệ nạn xã hội; 
thực hiện tốt công tác hòa 
giải ở cơ sở; giải quyết tốt 
các mâu thuẫn trong nội 
bộ nông dân ngay từ cơ sở, 
không để phát sinh khiếu 
kiện, tố cáo vượt cấp, đông 
người; tạo môi trường lành 
mạnh, góp phần hoàn thành 
các chỉ tiêu kinh tế xã hội 
của tỉnh. Công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật còn làm 
phong phú thêm hoạt động 
của các tổ chức Hội, từ đó 
thu hút nông dân tham gia 
vào Hội ngày càng đông, vị 
thế của Hội Nông dân ngày 
càng được nâng cao.  

Trong năm 2019, để 
giúp hội viên, nông dân 
cập nhật thường xuyên các 
chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của nhà 
nước, Hội Nông dân tỉnh 
tiếp tục xây dựng kế hoạch 
chỉ đạo các cấp Hội tổ chức 
tuyên truyền cho hội viên, 
tỉnh Hội cập nhật thường 
xuyên các văn bản trên 
trang Thông tin của Hội và 
trên cuốn thông tin công tác 
Hội ra hàng quí. 

           Nguyễn Tuyết  
         Ban Tuyên giáo  

          Hội nông dân tỉnh

Hội nghị tuyên truyền pháp luật do Hội Nông dân tổ chức
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Tảo hôn được hiểu là 
việc lấy vợ, lấy chồng 
khi một bên hoặc cả 

hai bên chưa đủ tuổi kết hôn 
theo quy định (nam chưa đủ 
20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi).

Hôn nhân cận huyết 
thống là việc kết hôn hoặc 
chung sống như vợ chồng 
giữa những người cùng dòng 
máu về trực hệ; giữa những 
người có họ trong phạm vi 
ba đời (Những người cùng 
dòng máu về trực hệ là cha, 
mẹ với con; ông, bà với cháu 
nội, cháu ngoại. Những người 
có họ trong phạm vi ba đời là 
những người cùng một gốc 
sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; 
anh chị em cùng cha mẹ, cùng 
cha khác mẹ, cùng mẹ khác 
cha là đời thứ hai; anh chị em 
con chú, con bác, con cô, con 
cậu, con dì là đời thứ ba). 

Theo quy định của pháp 
luật, tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết đều là những hành vi bị 
nghiêm cấm. Nếu người nào 
thực hiện thì có thể bị xử lý 
theo quy định của pháp luật 
về hành chính, hoặc nặng hơn 
có thể bị xử lý theo quy định 

của Bộ luật hình sự.
Về xử phạt vi phạm hành 

chính, Nghị định số 110/2013/
NĐ-CP ngày 24/9/2013 của 
Chính phủ Quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành 
chính tư pháp, hôn nhân và 
gia đình, thi hành án dân sự, 
phá sản doanh nghiệp, hợp tác 
xã và Nghị định số 67/2015/
NĐ-CP ngày 14/8/2015 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 110/2013/NĐ-
CP đã quy định chi tiết một số 
hành vi vi phạm, hình thức xử 
lý vi phạm hành chính, biện 
pháp khắc phục hậu quả đối 
với các hành vi vi phạm trong 
lĩnh vực hôn nhân và gia đình. 
Cụ thể:   

- Hành vi tảo hôn, tổ chức 
tảo hôn (Điều 47): Cảnh cáo 
hoặc phạt tiền từ 500.000 
đồng đến 1.000.000 đồng đối 
với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy 
chồng cho người chưa đủ tuổi 
kết hôn; Phạt tiền từ 1.000.000 
đồng đến 3.000.000 đồng đối 
với hành vi cố ý duy trì quan 
hệ vợ chồng trái pháp luật với 
người chưa đủ tuổi kết hôn 

mặc dù đã có quyết định của 
Tòa án buộc chấm dứt quan 
hệ đó.

 - Hành vi vi phạm quy 
định về kết hôn, ly hôn và vi 
phạm chế độ hôn nhân một 
vợ, một chồng (Điều 48): Phạt 
tiền từ 1.000.000 đồng đến 
3.000.000 đồng đối với hành 
vi kết hôn hoặc chung sống 
như vợ chồng giữa những 
người có họ trong phạm vi ba 
đời. Phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng 
đối với hành vi kết hôn hoặc 
chung sống như vợ chồng với 
người có cùng dòng máu về 
trực hệ.

Về hình sự, theo quy định 
tại Điều 142 Bộ luật hình sự 
hiện hành, việc giao cấu hoặc 
thực hiện hành vi quan hệ tình 
dục khác với người dưới 13 
tuổi (kể cả trong trường hợp 
được nạn nhân đồng ý) là cấu 
thành của tội hiếp dâm người 
dưới 16 tuổi, và khung hình 
phạt cao nhất đối với tội danh 
này là tử hình.

Việc giao cấu hoặc thực 
hiện hành vi quan hệ tình dục 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ 
TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN 

HUYẾT THỐNG    
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khác với người từ đủ 13 tuổi 
đến dưới 16 tuổi có thể bị xử 
lý theo quy định của Bộ luật 
hình sự về tội giao cấu hoặc 
thực hiện hành vi quan hệ tình 
dục khác với người từ đủ 13 
tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 
145 BLHS) và khung hình 
phạt đối với tội danh này là 
từ 01 năm đến 15 năm tù tùy 
thuộc vào tính chất của hành 
vi vi phạm.

Đối với hành vi cưỡng ép 
người khác kết hôn trái với sự 
tự nguyện của họ bằng cách 
hành hạ, ngược đãi, uy hiếp 
tinh thần hoặc bằng thủ đoạn 
khác, đã bị xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi này mà 
còn vi phạm, thì có thể bị xử 
lý về tội cưỡng ép kết hôn, 
ly hôn hoặc cản trở hôn nhân 
tự nguyện, tiến bộ, cản trở 
ly hôn tự nguyện (Điều 181 
BLHS) và khung hình phạt 
đối với tội này là cảnh cáo, 
cải tạo không giam giữ đến 03 
năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 
đến 03 năm.

Bên cạnh đó, Bộ luật hình 
sự còn quy định việc tổ chức 
lấy vợ, lấy chồng cho những 
người chưa đến tuổi kết hôn, 
nếu đã bị xử phạt vi phạm 
hành chính về hành vi này mà 
còn vi phạm, thì có thể bị phạt 

tiền từ 10.000.000 đồng đến 
30.000.000 đồng hoặc phạt 
cải tạo không giam giữ đến 02 
năm (Điều 183 BLHS).

Đối với hôn nhân cận 
huyết, Bộ luật hình sự có quy 
định về tội loạn luân (Điều 
184). Theo đó, người nào 
giao cấu với người mà biết rõ 
người đó cùng dòng máu về 
trực hệ, là anh chị em cùng 
cha mẹ, anh chị em cùng cha 
khác mẹ hoặc cùng mẹ khác 
cha, thì bị phạt tù từ 01 năm 
đến 05 năm. 

Lê Anh Hưng

1. Không đề nghị đặc xá 
đối với 16 tội danh: tội phản 
bội Tổ quốc; tội hoạt động 
nhằm lật đổ chính quyền nhân 
dân; tội gián điệp; tội xâm 
phạm an ninh lãnh thổ; tội bạo 
loạn; tội khủng bố nhằm chống 
chính quyền nhân dân; tội phá 
hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật 
của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; tội làm, 
tàng trữ, phát tán hoặc tuyên 
truyền thông tin, tài liệu, vật 
phẩm nhằm chống Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; tội phá rối an ninh; 
tội chống phá cơ sở giam giữ; 
tội khủng bố và tội phá hoại 
hòa bình, chống loài người, tội 
phạm chiến tranh; Tội Tuyển 

mộ, huấn luyện hoặc sử dụng 
lính đánh thuê; Tội làm lính 
đánh thuê.

2. Thu hẹp hơn đối tượng 
không được đề nghị đặc xá: 
Nếu Luật Đặc xá 2007 quy 
định bản án hoặc Quyết định 
của Tòa án đối với người đó 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI 
CỦA LUẬT ĐẶC XÁ NĂM 2018

Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 
6 ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Đặc xá gồm 39 điều 
quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực 
hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và 
nghĩa cụ của người được đặc xá. Đặc biệt, so với Luật Đặc xá năm 2007 thì Luật này 
có một số điểm mới đáng chú ý, cụ thể: 

(Xem tiếp trang 25)
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Năm 2019 là năm kỷ 
niệm 50 năm thực 
hiện Di chúc của 

Người (1969 - 2019); 70 năm 
Bác viết tác phẩm Dân vận 
(1949 - 2019); 50 năm tác 
phẩm “Nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân” (1969 - 2019). Tiếp tục 
thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/
TW của Bộ Chính trị khóa XII 
về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, chủ đề 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh năm 2019 là “Xây dựng 
ý thức tôn trọng Nhân dân, 
phát huy dân chủ, chăm lo 
đời sống Nhân dân”. Đây 
là nội dung cơ bản trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh, tạo động 
lực to lớn cho công cuộc đổi 
mới; đồng thời là giải pháp 
quan trọng, cấp bách trong 
xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ 
thống chính trị giai đoạn hiện 
nay. Nội dung của tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh về tôn trọng nhân dân, 
phát huy dân chủ và chăm lo 
đời sống nhân dân có thể tóm 
tắt như sau:

1. Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về tôn trọng Nhân 
dân, phát huy dân chủ, 
chăm lo đời sống nhân dân

- Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về tôn trọng Nhân dân xuất 
phát từ những bài học lớn 
được rút ra từ chiều sâu của 
lịch sử dân tộc, như Nguyễn 
Trãi đã kết luận, “Lật thuyền 
mới rõ dân như nước”. Theo 
Hồ Chí Minh, tôn trọng Nhân 
dân trước hết phải có thái độ 
đánh giá đúng vai trò, vị trí 
của Nhân dân. Muốn thật sự 
tôn trọng Nhân dân thì phải 
hiểu dân. Được lòng dân thì ta 
không sợ gì cả. Đem tài dân, 
sức dân, của dân làm lợi cho 
dân… Hồ Chí Minh chỉ rõ “ 
Kinh nghiệm trong nước và 
các nước tỏ cho chúng ta biết: 
Có lực lượng dân chúng việc 
to tát mấy, khó khăn mấy cũng 
làm được. Không có thì việc 
gì cũng không xong”. Cùng 

với thái độ đánh giá cao vai 
trò của Nhân dân, ý thức tôn 
trọng Nhân dân còn phải đặc 
biệt chú ý không xâm phạm 
đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của dân, không xúc phạm 
Nhân dân. Phải luôn luôn tôn 
trọng và giữ gìn của công, của 
Nhân dân. Hồ Chí Minh chỉ rõ 
tôn trọng Nhân dân có nhiều 
cách, “không phải ở chỗ chào 
hỏi kính thưa có lễ phép mà 
đủ. Không được phung phí 
nhân lực vật lực của dân, Khi 
huy động nên vừa phải, không 
nên nhiều quá lãng phí vô ích. 
Phải khôn khéo tránh điều gì 
có hại cho đời sống nhân dân. 
Biết giúp đỡ nhân dân cũng là 
biết tôn trọng dân”. Trên cơ sở 
nhận thức “nước lấy dân làm 
gốc”, ý thức tôn trọng Nhân 

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG 
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
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dân phải luôn gắn chặt những 
“điều không nên” và những 
“điều nên” làm. Giữa năm 
1948, Hồ Chí Minh đã chỉ ra 
6 điều không nên làm và 6 
điều nên làm. Làm được như 
vậy thì dân tin, gốc vững. Mà 
“Gốc có vững cây mới bền. 
Xây lầu thắng lợi trên nền 
nhân dân”.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về phát huy dân chủ là một 
khía cạnh biểu hiện ý thức 
tôn trọng Nhân dân. Theo Hồ 
Chí Minh, trong chế độ dân 
chủ cộng hòa, dân là chủ thì 
Chính phủ, Đảng, cán bộ từ 
Trung ương đến địa phương 
đều phải phụng sự Nhân 
dân, là công bộc của dân. Từ 
chỗ đánh giá cao vai trò của 
Nhân dân, Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh trách nhiệm của Đảng, 
Nhà nước trong việc phát huy 
quyền làm chủ của Nhân dân, 
làm sao cho họ có năng lực 
làm chủ, biết hưởng, dùng 
quyền dân chủ, dám nói, dám 
làm. Dân chủ được Người giải 
thích ngắn gọn, súc tích là dân 
làm chủ và dân là chủ… Phát 
huy dân chủ là phát huy tài 
dân, phải chịu khó nghe dân, 
gặp dân, hiểu dân, học dân, 
hỏi dân. Học hỏi dân để lãnh 
đạo dân. Hồ Chí Minh khẳng 
định: “Không học hỏi dân thì 
không lãnh đạo được dân. Có 
biết làm học trò dân, mới làm 
được thầy học dân”.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh 
về chăm lo đời sống nhân 
dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
là vì con người, do con người, 

trước hết là vì dân và do dân. 
Người nói rằng: “Tôi chỉ có 
một sự ham muốn, ham muốn 
tột bậc, là làm sao cho nước ta 
được hoàn toàn độc lập, dân 
ta được hoàn toàn tự do, đồng 
bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, 
ai cũng được học hành”. Cách 
mạng Tháng Tám thành công, 
một ngày sau Tuyên ngôn độc 
lập, Hồ Chí Minh đã đề ra 6 
nhiệm vụ cấp bách của Nhà 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa nhằm giải quyết những 
vấn đề về đời sống vật chất và 
tinh thần của Nhân dân. Sau 
khi đã tranh được độc lập rồi 
thì vấn đề kiến quốc là hết sức 
quan trọng. Bởi vì, “nếu nước 
độc lập mà dân không hưởng 
hạnh phúc tự do, thì độc lập 
cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Trước lúc đi xa, Hồ Chí 
Minh vẫn quan tâm “đầu 
tiên là công việc đối với con 
người”. Người dặn trong Di 
chúc “Đảng cần phải có kế 
hoạch thật tốt để phát triển 
kinh tế và văn hóa, nhằm 
không ngừng nâng cao đời 
sống của nhân dân”.

2. Đạo đức Hồ Chí Minh 
về tôn trọng Nhân dân, phát 
huy dân chủ, chăm lo đời 
sống nhân dân 

- Đạo đức Hồ Chí Minh 
về ý thức tôn trọng Nhân dân 
thể hiện nổi bật ở sự thống 
nhất giữa tư tưởng đạo đức và 
tư tưởng chính trị của Người. 
Ý thức tôn trọng Nhân dân 
ở khía cạnh đạo đức Hồ Chí 
Minh được thể hiện rõ trong 
quan niệm: “ý dân là ý trời. 

Làm đúng ý nguyện của dân 
thì ắt thành. Làm trái ý nguyện 
của dân thì ắt bại”. Tôn trọng 
Nhân dân là đề cao ý dân, sức 
dân, bởi “Dễ mười lần không 
dân cũng chịu. Khó trăm lần 
dân liệu cũng xong”. Người 
yêu cầu cán bộ, đảng viên hết 
lòng, hết sức phục vụ Nhân 
dân, yêu kính Nhân dân, thật 
sự tôn trọng Nhân dân.

- Đạo đức Hồ Chí Minh 
về phát huy dân chủ. Dân 
chủ, được hiểu ngắn gọn: dân 
là chủ và dân làm chủ. Từ chỗ 
nâng cao dân trí, bồi dưỡng ý 
thức, năng lực làm chủ, phát 
triển văn hóa chính trị và tính 
tích cực công dân, khuyến 
khích Nhân dân tham gia vào 
công việc của Đảng, Chính 
phủ, thì một điều quan trọng 
là tạo điều kiện cho dân “dùng 
quyền dân chủ của mình, 
dám nói, dám làm”. Phát huy 
quyền làm chủ của Nhân dân 
là phát huy quyền của người 
dân về mọi mặt chính trị, kinh 
tế, văn hóa, giáo dục, chăm 
sóc sức khỏe...;phải quan tâm 
phát triển năng lực, tiềm năng 
của mọi người dân.

- Đạo đức Hồ Chí Minh 
về chăm lo đời sống Nhân 
dân. Hồ Chí Minh quan tâm 
hàng đầu và rất nhất quán về 
đạo đức. Người để lại cho 
chúng ta nhiều phẩm chất đạo 
đức quý báu, trong đó cao nhất, 
cốt lõi là chí công vô tư, tức 
là nêu cao chủ nghĩa tập thể, 
trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Đạo 
đức Hồ Chí Minh về chăm lo 
đời sống nhân dân thể hiện rất 
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rõ ở quan điểm khi Người nói 
đạo đức cách mạng là: “Đặt 
lợi ích của Đảng và của nhân 
dân lao động lên trên, lên 
trước lợi ích riêng của cá nhân 
mình. Hết lòng hết sức phục 
vụ nhân dân”. Hồ Chí Minh 
quan niệm phẩm chất cao đẹp 
nhất của người cách mạng 
là “yêu nước, thương dân”, 
thương nhân loại bị áp bức, 
bóc lột, lấy điều đó là động cơ 
để làm cách mạng giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp. 
Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh 
quên mình, gương mẫu trong 
mọi việc”.… Trăn trở về đời 
sống nhân dân, trong Di chúc, 
Người không quên nhắc nhở 
Đảng, Nhà nước “chớ nên tổ 
chức điếu phúng linh đình, để 
khỏi lãng phí thì giờ và tiền 
bạc của nhân dân”.

3. Phong cách Hồ Chí 
Minh về tôn trọng Nhân 
dân, phát huy dân chủ, 
chăm lo đời sống nhân dân

- Phong cách Hồ Chí 
Minh về tôn trọng Nhân dân 
xuất phát một cách tự nhiên từ 
nhân cách, cuộc đời, cái tâm, 
cái đức vì nước, vì dân của 
Người. Phong cách tôn trọng 
Nhân dân của Hồ Chí Minh 
được thể hiện bằng nhiều 
cách. Người chú ý lắng nghe 
ý kiến và giải quyết những 
kiến nghị chính đáng của quần 
chúng, sẵn sàng tiếp thu phê 
bình của quần chúng và hoan 
nghênh quần chúng phê bình 
mình...

- Phong cách Hồ Chí 
Minh trong phát huy dân 

chủ xuất phát từ chỗ tôn trọng 
Nhân dân, đề cao vai trò, vị 
trí của Nhân dân. Dù bận rất 
nhiều công việc đối nội, đối 
ngoại, nhưng về với dân, đến 
với quần chúng, để học dân, 
hỏi dân, hiểu dân, nghe dân 
nói, thấy dân làm, để nắm 
vững dân tình, dân tâm, dân 
ý là nhu cầu thường trực của 
Bác… Để thực hiện phong 
cách dân chủ, cần phải hiểu 
“nếu quần chúng nói mười 
điều mà chỉ có một vài điều 
xây dựng, như thế vẫn là quý 
báu và bổ ích. Uy tín của 
người lãnh đạo là ở chỗ mạnh 
dạn thực hiện tự phê bình và 
phê bình, biết học hỏi quần 
chúng, sửa chữa khuyết điểm, 
để đưa công việc ngày càng 
tiến bộ chứ không phải ở chỗ 
giấu giếm khuyết điểm và e sợ 
quần chúng phê bình”. Người 
chỉ rõ: “để phát huy ưu điểm, 
điều quan trọng nhất là để cho 
dân nói. Dân biết nhiều việc 
mà các cấp lãnh đạo không 
biết. Việc gì cũng phải bàn với 
dân; dân sẽ có ý kiến hay”.

- Phong cách Hồ Chí 
Minh về chăm lo đời sống 
nhân dân. Trên cơ sở nhận 
thức “dân dĩ thực vi thiên”, 
nghĩa là dân lấy ăn làm trời, và 
“có thực mới vực được đạo”, 
nghĩa là không có ăn thì chẳng 
làm được việc gì cả, tư tưởng 
và phong cách Hồ Chí Minh 
thể hiện đậm nét việc chăm lo 
cho đời sống của Nhân dân. 
Trong sự nghiệp kiến thiết 
chủ nghĩa xã hội, người cho 
rằng: “Hễ còn có một người 
Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo 

nàn, thì Đảng vẫn đau thương, 
cho đó là vì mình chưa làm 
tròn nhiệm vụ”. Người nói: 
“Một ngày mà Tổ quốc chưa 
thống nhất, đồng bào còn 
chịu cực khổ là một ngày tôi 
ăn không ngon, ngủ không 
yên”, tình thương ở Người đã 
biến thành trách nhiệm của 
bản thân Người. Người khẳng 
định: “chính sách của Đảng 
và Chính phủ là phải hết sức 
chăm nom đến đời sống của 
nhân dân. Nếu dân đói, Đảng 
và Chính phủ có lỗi; nếu dân 
rét là Đảng và Chính phủ có 
lỗi; nếu dân dốt là Đảng và 
Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm 
là Đảng và Chính phủ có lỗi. 
Vì vậy, cán bộ Đảng và chính 
quyền từ trên xuống dưới, đều 
phải hết sức quan tâm đến đời 
sống của nhân dân”.

Trong tình hình hiện nay, 
việc học tập tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về 
tôn trọng nhân dân, phát huy 
dân chủ và chăm lo đời sống 
nhân dân là vấn đề quan trọng 
và cấp bách trong xây dựng 
Đảng, Nhà nước, hệ thống 
chính trị nhất là trong cán bộ, 
đảng viên, nhằm tạo động 
lực to lớn cho công cuộc đổi 
mới, góp phần đẩy mạnh xây 
dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng, 
tổ chức và đạo đức, xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa của dân, do dân, vì 
dân, củng cố hệ thống chính 
trị trong giai đoạn hiện nay. 

Xuân Hường
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Thời gian Bác còn khỏe, Người 
đọc báo, bản tin vào ban ngày; 
vào các buổi tối, sau 9 giờ Người 

đọc sách. Bác có thói quen khi đọc, 
ngón tay đưa theo dòng, mắt dõi theo, 
chỗ nào có vấn đề chú ý thì dừng tay 
ghi chép hoặc đánh dấu để dễ nhận biết 
những chỗ cần chú ý, những số liệu và 
thông tin cần xử lý. Đọc báo, thấy gương 
người tốt muốn thưởng Huy hiệu, Bác 
dùng bút bi hoặc bút chì màu đỏ khuyên 
vào. Chỗ nào cần lưu ý, Bác đánh dấu 
gạch chéo (/); đánh dấu bằng chữ X và 
gạch chéo (X/) là chú ý dòng; (!) là lạ; 
có vấn đề chưa rõ ràng, còn nghi ngờ, 
Người đánh dấu chấm hỏi (?) và yêu 
cầu văn phòng xác minh lại. Đoạn nào 
cần xem kỹ, Bác đánh dấu gạch chéo 
và chấm phẩy (/;). Đã xem xong, Bác 
viết chữ V... Các đồng chí phục vụ cứ 
nhìn vào các ký hiệu đó là hiểu và thực 
hiện theo ý của Người. Bác cũng hay 
dùng chữ Hán để đánh dấu. Chữ Hán viết dọc, 
những chỗ lề nhỏ, viết chữ Hán không đè lên 
chữ của sách báo, quan trọng hơn là chữ Hán 
giữ được nội dung mà Bác lưu ý. Có những lúc 
Bác trích tư liệu vào cuốn sổ nhỏ cũng bằng 
chữ Hán, những tư liệu này Bác sử dụng để 
viết báo.

Tuổi Bác ngày một cao, để bảo vệ giữ gìn 
đôi mắt của Người, Văn phòng Phủ Chủ tịch 
cử các chú Vũ Kỳ, Cù Văn Chước, Lê Hữu 
Lập... đọc sách báo cho Bác nghe. Người sau 
này gắn bó nhiều nhất với Bác là chú Cù Văn 
Chước (từ 1962 cho đến khi Bác ốm nặng). 
Chú Chước thường đọc sách, báo và các bản 

tin của Thông tấn xã và Bộ Ngoại giao, được 
Bác tín nhiệm cao. Để cho Bác đỡ phải nghe 
nhiều, chú Chước thường đọc tóm tắt nêu 
những ý chính những vấn đề quan trọng nhất. 
Chú đọc rõ ràng, truyền cảm nhất là khi tuổi 
Bác đã cao, thính giác suy giảm thì ngữ điệu 
phải thật phù hợp, đòi hỏi người đọc phải nhạy 
cảm và hiểu ý của Bác. 

Thường thì mỗi ngày chú đọc phục vụ 
Bác vào các buổi sáng, trưa, chiều, tối. Ngày 
chủ nhật đọc vào buổi sáng và tối, và chỉ đọc 
các báo địa phương gửi biếu Bác. Qua các tin 
bài báo địa phương phản ánh, Bác phát hiện 
ra những gương người tốt việc tốt, yêu cầu 

CÁCH ĐỌC ĐỘC ĐÁO CỦA BÁC
Những ai từng làm việc, từng phục vụ và giúp việc cho Bác Hồ đều thán phục 

trước sự ham đọc sách báo của Người. Việc đó đã trở thành nhu cầu, nếp quen 
trong sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu được của Bác.
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

văn phòng xác minh và tặng Huy hiệu. Khi 
đọc báo vào buổi tối, chú Chước chọn những 
vấn đề có nội dung nhẹ nhàng để Bác nghe 
cho đỡ căng thẳng. Những vấn đề dễ gây xúc 
động thì đọc vào ban ngày. Bác chú ý nghe 
đến mức phát hiện được cả chỗ viết sai, sửa 
cả cách dùng từ và lỗi chính tả. Có những chỗ 
Bác yêu cầu đọc lại nhiều lần để hiểu cho kỹ. 
chú Cù Văn Chước cũng là người được Bác 
giao cho nhiệm vụ cắt những bài báo phản ánh 
về gương người tốt việc tốt dán thành từng 
chuyên đề như: Gương về chiến đấu, sản xuất, 
thiếu nhi học giỏi dũng cảm... Sau này Bác chỉ 
đạo ông Hà Huy Giáp, Phan Hiền in thành các 
tập sách “Người tốt việc tốt”.

Sách Bác đọc có nhiều thể loại. Nguồn 
sách báo gửi tới để Bác sử dụng có từ nhiều 
nguồn khác nhau: Sách biếu của các tác giả 
gửi tặng, sách biếu của những cá nhân và tổ 
chức nước ngoài tặng Bác qua Bộ Ngoại giao 
hoặc các đoàn của ta đi công tác, Bác đi thăm 
các nơi được biếu, các nhà xuất bản gửi biếu... 
Sách báo đọc xong, Bác thường gửi tới các nơi 
cần sử dụng. Những sách báo cần làm tư liệu, 
Bác giữ lại, nhưng sử dụng xong lại gửi đi. Vì 
vậy, Bác không có thư viện riêng. Những cuốn 
sách, tờ báo khi Người qua đời còn lưu lại tại 
nhà sàn là những báu vật vô giá. 

 PBGDPL (sưu tầm)

đang có kháng nghị theo thủ 
tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm 
thuộc trường hợp không 
được đề nghị đặc xá thì theo 
khoản 2 Điều 12 Luật Đặc xá 
2018 thu hẹp hơn đối tượng 
không được đề nghị đặc xá, 
theo đó bản án, phần bản 
án hoặc quyết định của Tòa 
án phải bị kháng nghị theo 
hướng tăng nặng trách nhiệm 
hình sự mới không được đề 
nghị đặc xá.

3. Chưa bồi thường 
thiệt hại xong, vẫn được 
đặc xá: Luật quy định vẫn 
được đề nghị đặc xá dù chưa 
bồi thường thường thiệt hại 
xong trong các trường hợp:

- Không bị kết án phạt tù 
về các tội phạm tham nhũng 
hoặc tội phạm khác do Chủ 
tịch nước quyết định trong 
mỗi lần đặc xá;

- Đã thi hành được một 
phần nghĩa vụ trả lại tài sản, 
bồi thường thiệt hại, nghĩa 
vụ dân sự khác nhưng do lâm 
vào hoàn cảnh kinh tế đặc 
biệt khó khăn thuộc trường 
hợp chưa có điều kiện thi 
hành tiếp phần còn lại theo 
quy định của pháp luật về thi 
hành án dân sự.

4. Người đang chấp 
hành án phạt có quyền làm 
đơn đề nghị đặc xá: Theo 
quy định của Luật, trong 
thời hạn 05 ngày kể từ ngày 
Quyết định về đặc xá được 
niêm yết, phổ biến, người 
đang chấp hành án phạt tù 
có thời hạn, tù chung thân 
nhưng đã được giảm xuống 
tù có thời hạn được làm đơn 
đề nghị đặc xá. Đây là quy 
định mới được ban hành tại 
Luật Đặc xá 2018, bởi Luật 

Đặc xá 2007 không cho phép 
người đang chấp hành án 
phạt tù có quyền này mà chỉ 
giám thị trại giam, giám thị 
trại tạm giam mới được đề 
nghị đặc xá.

5. Trình Chủ tịch nước 
ban hành Quyết định về 
đặc xá trước 60 ngày: Theo 
quy định của Luật, Chính phủ 
chủ trì, phối hợp với Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao và các 
cơ quan có liên quan nghiên 
cứu, xây dựng tờ trình Chính 
phủ và dự thảo Quyết về đặc 
xá phải được trình Chủ tịch 
nước chậm nhất là 60 ngày 
trước thời điểm đặc xá để 
Chủ tịch nước xem xét, ban 
hành Quyết định về đặc xá. 
Luật Đặc xá 2007 không quy 
định cụ thể nội dung này. 

PBGDPL

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI... (Tiếp theo trang 20)
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Là lực lượng tinh nhuệ 
bậc nhất của Công an 
tỉnh Điện Biên, trong 

những năm qua, các thế hệ 
cán bộ, chiến sỹ của phòng 
Cảnh sát Cơ động thể hiện 
rõ bản lĩnh chính trị vững 
vàng, trung thành tuyệt đối 
với Đảng, tận tụy với nhân 
dân, vượt qua mọi khó khăn, 
thử thách, dũng cảm, kiên 
cường trong chiến đấu, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 
công tác được giao. Không 
những thế, đây còn là nguồn 
sức mạnh to lớn tại cơ sở, 
gần gũi, giúp đỡ nhân dân, 
sát cánh cùng nhân dân 
giữ vững an ninh chính trị 
(ANCT), bảo đảm trật ự an 
toàn xã hội (TTATXH) tại 
cơ sở. 

Nếu những ai đã từng 
bước chân vào trụ sở phòng 
Cảnh sát cơ động Công an 
tỉnh, trong một khuôn viên 
rộng, tươi mát, hình ảnh đầu 
tiên luôn là những chiến sĩ 
Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 
đặc nhiệm đang luyện tập, 
bởi huấn luyện chính là 
công tác thường ngày của 

mỗi cán bộ, chiến sĩ tại đây. 
Theo quy định, một năm có 
180 ngày huấn luyện với các 
nội dung thể lực, võ thuật, 
kỹ chiến thuật, sử dụng các 
loại vũ khí, trang thiết bị. 
Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức 
các lớp học văn hóa, ôn thi 
đại học, chuyên nghiệp để 
bảo đảm cho mỗi chiến sĩ 
nắm vững các kiến thức cơ 
bản về chính trị, pháp luật, 
nghiệp vụ; đồng thời cũng 
đảm bảo sức bền, sự dẻo dai, 
tác phong nhanh nhẹn, điều 
lệnh nghiêm trang, sẵn sàng 

trước mọi nhiệm vụ, mọi 
tình huống. 

Đúng với tên gọi “cảnh 
sát cơ động”, đây là đơn vị 
có chức năng xây dựng, thực 
hiện các phương án bảo vệ 
tuyệt đối an toàn về ANTT 
các mục tiêu, công trình 
trọng điểm, thiết yếu, cơ mật 
trên địa bàn toàn tỉnh; tham 
gia bảo vệ an toàn tuyệt 
đối các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, hàng trăm 
ngàn lượt khách trong nước, 
khách nước ngoài đến làm 
việc, tham quan trong tỉnh; 

PHÒNG CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG:
“LÁ CHẮN THÉP” NƠI PHÊN DẬU 

TỔ QUỐC

 CBCS Cảnh sát cơ động luyện tập sử dụng vũ khí
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bảo vệ vận chuyển hàng 
đặc biệt đúng kế hoạch và 
đảm bảo an toàn. Bên cạnh 
đó, CBCS tham gia tuần tra 
kiểm soát, tấn công trấn áp 
tội phạm, tham gia giữ gìn 
trật tự ATXH, trật tự ATGT 
trong các sự kiện chính trị, 
văn hóa, các ngày lễ, tết. 

Để hoàn thành nhiệm 
vụ được giao, trong những 
năm qua, lãnh đạo đơn vị đã 
thường xuyên bổ sung, xây 
dựng mới và tổ chức luyện 
tập thuần thục các phương 
án tác chiến, các phương án 
bảo vệ mục tiêu. Phối hợp 
tác chiến nhiều lực lượng, sử 
dụng nhiều phương tiện, vũ 
khí, công cụ hỗ trợ để từng 
bước nâng cao khả năng chỉ 
huy tác chiến của đội ngũ 
chỉ huy các cấp về tư duy 
chiến thuật gắn với thực tiễn 
và năng lực thực tiễn của 
đơn vị, làm cơ sở cho công 
tác chỉ huy, thực hành các 
phương án tác chiến khi có 
tình huống phức tạp xảy ra. 
Quá trình tổ chức huấn luyện 
luôn bám sát phương châm 
“cơ bản, thiết thực, vững 
chắc”, huấn luyện từ đơn 
giản đến phức tạp, sát với 
thực tế chiến đấu với mọi địa 
hình, thời tiết, lấy huấn luyện 
thực hành là chủ yếu. Duy 
trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm 
tuyệt đối an toàn về người, 
vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang 
bị phương tiện. Kết thúc các 
nội dung huấn luyện tổ chức 
kiểm tra, đánh giá kết quả, 

rút kinh nghiệm và báo cáo 
theo quy định. Đối với lực 
lượng CSCĐ, CSĐN là lực 
lượng đặc biệt tinh nhuệ để 
thực hiện những nhiệm vụ 
đặc biệt quan trọng, sẵn sàng 
hy sinh tính mạng của mình 
để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân 
dân, vì vậy mỗi CBCS hàng 
ngày phải hăng say luyện 
tập, vượt nắng thắng mưa, 
tinh thông võ thuật, thành 
thạo các loại vũ khí, nhuần 
nhuyễn các phương án, bảo 
đảm ra quân là thắng lợi. 

Nổi bật, trong công tác 
bảo vệ mục tiêu, phòng 
Cảnh sát cơ động đã lựa 
chọn những đồng chí vững 
vàng về chính trị, tinh thông 
về nghiệp vụ phân công 
công tác tại các tổ Bảo vệ 
mục tiêu, tổ chức canh gác 
vũ trang 24/24h bảo vệ tuyệt 
đối an toàn các mục tiêu 
quan trọng về chính trị, kinh 

tế, xã hội trên địa bàn. Phối 
hợp thực hiện bảo vệ an 
toàn các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, các đoàn 
khách đến thăm và làm việc 
trên địa bàn. Bảo vệ các sự 
kiện chính trị quan trọng, 
các ngày lễ lớn tổ chức tại 
địa phương. Để thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao, các tổ 
Bảo vệ mục tiêu đã thường 
xuyên bổ sung, điều chỉnh 
phương án bảo vệ mục tiêu, 
dự kiến các tình huống và 
đề ra kế hoạch tác chiến, 
xử lý giải quyết tình huống 
xảy ra; đồng thời chủ động 
phối hợp giữa các lực lượng 
như CSCĐ, CSĐN, khuyển 
nghiệp vụ tổ chức thực tập, 
luyện lập phương án để chủ 
động phòng ngừa, phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý giải quyết 
kịp thời những hành vi xâm 
phạm, không để các vụ việc 
khiếu kiện đơn thuần về dân 

Cảnh sát cơ động Điện Biên trồng rừng tại huyện Mường Nhé.
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sự trở thành phức tạp về 
ANTT. Để làm được điều 
đó, mỗi CBCS Cảnh sát bảo 
vệ luôn có tinh thần, thái 
độ, ý thức trách nhiệm phục 
vụ nhân dân, thể hiện tính 
chính quy, uy nghiêm của 
lực lượng vũ trang.

Một trong những chiến 
công nổi bật của Phòng 
Cảnh sát cơ động trong 
thời gian qua chính là công 
tác nắm tình hình ANTT, 
phương thức thủ đoạn hoạt 
động của các loại tội phạm, 
nhất là tội phạm khủng bố, 
bắt cóc con tin và tội phạm 
hoạt động có vũ trang; các 
vụ gây rối an ninh, biểu tình, 
bạo loạn vũ trang để chủ 
động xây dựng kế hoạch, 
phương án tác chiến, giải 
quyết các tình huống cụ thể 
để tổ chức luyện tập, diễn 
tập, thực tập để sẵn sàng 
chiến đấu theo kế hoạch, 
phương án đã được duyệt. 
Nổi bật là việc Công an tỉnh 
Điện Biên được giao nhiệm 
vụ lập phương án, giải quyết 
tình huống A2 trong đợt 
diễn tập khu vực phòng thủ 
năm 2017 tại tỉnh Điện Biên. 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, với vai trò là lực 
lượng nòng cốt, phòng Cảnh 
sát cơ động đã trực tiếp tham 
mưu cho Ban Giám đốc 
Công an tỉnh lập các phương 
án, đồng thời xây dựng kế 
hoạch để giải tán đám đông 
tụ tập trái phép. Qua một 
thời gian dài luyện tập, thực 

tập với lực lượng huy động 
trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ, 
nhân dân, học sinh... dưới sự 
lãnh, chỉ đạo trực tiếp của 
các thành viên Ban Chỉ huy 
diễn tập và Ban Giám đốc 
Công an tỉnh, cuộc diễn tập 
thực binh giải quyết phương 
án A2 đã thành công ngoài 
mong đợi, được lãnh đạo 
Ban Chỉ huy diễn tập, lãnh 
đạo tỉnh và Đảng ủy, Ban 
Giám đốc Công an tỉnh ghi 
nhận đánh giá cao.

Được mệnh danh là “lá 
chắn thép” của lực lượng 
Công an, là lực lượng đặc biệt 
tinh nhuệ, trong năm qua lực 
lượng CSCĐ, CSĐN thuộc 
phòng Cảnh sát cơ động đã 
có hàng trăm lượt CBCS trực 
tiếp tham gia với các đơn vị 
nghiệp vụ như phòng Cảnh 
sát ĐTTP về Ma túy, phòng 
Cảnh sát Hình sự... lăn lộn 
địa bàn, sẵn sàng giáp mặt, 
trực tiếp tấn công, trấn áp 
các đối tượng phạm tội nguy 
hiểm, góp phần không nhỏ 
vào những chiến công xuất 
sắc và đặc biệt xuất sắc của 
Công an tỉnh Điện Biên. Gần 
đây nhất là vào những ngày 
nhân dân đang vui hội, đón 
Tết Dương lịch 2018, phòng 
Cảnh sát Hình sự cùng hàng 
trăm CBCS phòng Cảnh sát 
Bảo vệ đã bao vây và bất 
ngờ đột kích vào sới bạc 
tại Đội 20 xã Noong Hẹt, 
huyện Điện Biên, bắt giữ 
52 đối tượng đang đánh bạc 
dưới hình thức đá gà, thu tại 

chỗ trên 180 triệu đồng cùng 
nhiều tang vật có liên quan. 
Đây là chuyên án bắt giữ 
nhiều đối tượng, tang vật thu 
là hàng trăm triệu đồng tiền 
mặt cùng 33 chiếc xe máy, 
01 ô tô với tổng trị giá tang 
vật lên đến hàng tỷ đồng. 
Song các chiến sĩ CSCĐ đã 
khống chế an toàn các đối 
tượng, bảo vệ được tài sản, 
tang vật cùng các vật chứng 
liên quan, góp phần vào 
thành công của một chuyên 
án đầu xuân. 

Không chỉ thực hiện tốt 
công tác đấu tranh trấn áp 
tội phạm, công tác bảo đảm 
TT ATGT, TTCC cũng được 
đơn vị thực hiện thường 
xuyên theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao. Trong 
đó đặc biệt là công tác tổ 
chức tuần tra vũ trang, kiểm 
soát trên các địa bàn trọng 
điểm, phức tạp, các tuyến 
giao thông quan trọng nhằm 
phòng ngừa, phát hiện và 
ngăn chặn, xử lý kịp thời các 
hành vi vi phạm pháp luật. 
Trong đó tập trung vào các 
hành vi gây rối trật tự công 
cộng, đua xe trái phép... theo 
đúng chức năng, nhiệm vụ 
được quy định về tuần tra, 
kiểm soát đảm bảo ANTT, 
ATXH. Không chỉ tổ chức 
tuần tra, vũ trang độc lập, 
lực lượng CSCĐ, CSĐN 
còn thường xuyên có sự 
phối hợp với các đơn vị như 
phòng Cảnh sát giao thông, 
Công an TP Điện Biên Phủ 
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tuần tra bảo đảm TT ATGT 
và ANTT trên địa bàn vào 
những thời điểm nóng như 
buổi tối, đêm khuya. Đây là 
thời điểm các đối tượng là 
thanh niên hư, càn quấy bất 
chấp pháp luật vi phạm TT 
ATGT, nhất là các hành vi 
lạng lách, đánh võng. Thậm 
chí là cản trở, chống người 
thi hành công vụ khi đã có 
hơi men trong người. Nhờ sự 
có mặt của lực lượng CSCĐ, 
công tác tuần tra, kiểm soát, 
xử lý đối với những thành 
phần này không còn trở nên 
khó khăn như trước. Nhiều 
trường hợp chống đối, càn 
quấy đã nhanh chóng bị xử 
lý theo đúng quy định, đồng 
thời răn đe các đối tượng 
khác lợi dụng những thời 
điểm nóng để vi phạm. Để 
làm được điều đó, đòi hỏi 
mỗi CBCS CSCĐ không 
những cần phải nắm chắc 
và thực hiện nghiêm túc quy 
trình tuần tra mà luôn phải 
có thái độ đúng mực, không 
gây phiền hà cho nhân dân.

Trong công tác CSCĐ, 
CSĐN, lãnh đạo phòng 
Cảnh sát cơ động đã thực 
hiện tốt công tác hành quân, 
dã ngoại đến các địa bàn 
trọng điểm, phức tạp về 
ANTT để nắm tình hình địa 
bàn và phối hợp chặt chẽ 
với chính quyền địa phương 
tàm tốt công tác đền ơn đáp 
nghĩa, giúp dân xóa đói giảm 
nghèo, tạo sự đoàn kết gắn 
bó với nhân dân và hình ảnh 

đẹp giữa lực lượng CAND 
với nhân dân. Luôn nêu cao 
tính kỷ luật, đoàn kết, thực 
hiện tốt công tác dân vận để 
“đi dân nhớ, ở dân thương”. 
Một trong những điểm nhấn 
của phòng Cảnh sát cơ động 
trong năm 2017 chính là 
việc hỗ trợ cho các tổ công 
tác 420 của UBND phòng 
chống phá rừng và di cư tại 
huyện Mường Nhé. Ròng rã 
gần một năm, mỗi cán bộ, 
chiến sĩ đã bám bản, bám địa 
bàn, không ít lần gặp nguy 
hiểm khi bao vây, trấn áp 
các đối tượng phá rừng sử 
dụng hung khí chống trả lại 
đoàn công tác. Đặc biệt, vào 
những ngày giá rét cuối năm 
2017, các chiến sĩ CSCĐ đã 
không ngại khó khăn, vất vả, 
cùng với nhân dân di chuyển 
gần 80 hộ dân ở bản Tá Phì 
Chà, xã Chung Chải từ khu 
vực rừng đầu nguồn phòng 
hộ về các điểm tái định cư, 
vừa góp phần vào thành 
công của Kế hoạch 420, vừa 
góp phần thực hiện Đề án 79 
của Chính phủ. Dấu chân, 
hình ảnh của các anh băng 
rừng, lội suối với đồ đạc, 
tài sản của nhân dân đã trở 
thành những hình ảnh đẹp 
của người chiến sĩ Công an 
“vì nước quên thân, vì dân 
phục vụ”.

Một lực lượng không 
thể không kể đến, đó chính 
là những “chiến sĩ cảnh 
khuyển”. Với đặc thù địa 
bàn khó khăn, hiểm trở, thời 

tiết khắc nghiệt cho nên để 
mỗi “chiến sĩ cảnh khuyển” 
được chăm sóc rất khó khăn, 
đòi hỏi mỗi CBCS trong đội 
phải thường xuyên nghiên 
cứu, học hỏi và gần gũi, thân 
thiết với khuyển như những 
người bạn. Song cũng phải 
hết sức nghiêm khắc trong 
quá trình huấn luyện, đảm 
bảo khuyển tuyệt đối chấp 
hành mệnh lệnh chỉ huy, 
đảm bảo khuyển có thể lực, 
sức khỏe tốt, bền bỉ, tinh 
nhanh đáp ứng yêu cầu khi 
thực hiện nhiệm vụ tại mọi 
địa hình. Trong năm qua, 
đội khuyển nghiệp vụ đã 
có những đóng góp không 
nhỏ trong chiến công của 
các đơn vị nghiệp vụ Công 
an tỉnh, Công an các huyện, 
thị xã, thành phố. Điển hình 
như vụ thảm án tại xã Huổi 
Lèng, huyện Mường Chà 
vào những ngày đầu xuân, 
giá rét năm 2017. Liên tục 
trong 12h đồng hồ, đội 
khuyển nghiệp vụ đã trèo 
đèo, leo dốc lần tìm hung 
thủ khi đối tượng cách hiện 
trường gần 50km đường 
rừng, dốc đứng. 

Để có được những chiến 
công, thành tích trong năm 
qua. Bên cạnh những nỗ lực, 
phấn đấu, cố gắng rèn luyện, 
học tập, chiến đấu của mỗi 
CBCS trong đơn vị chính là 
sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt 
của mỗi đồng chí lãnh đạo 
đơn vị trong các mặt công 

(Xem tiếp trang 34)
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Tháng 3, mùa con 
ong đi lấy mật, mùa 
của sự hân hoan 

giữa tiết trời đương xuân. 
Những cánh hoa ban từ từ 
bung nở, chan chứa trong 
ánh mắt người dân Tây Bắc 
là sự hân hoan, tươi mới, 
mong chờ một năm đầy hi 
vọng. 

Mặt trời dần khuất sau 
dãy núi, bóng tối phủ kín 
cảnh vật xung quanh, cũng 
là lúc đoàn công tác của 
Trung tâm trợ giúp pháp 
lý nhà nước tỉnh Điện Biên 
lên đường thực hiện sứ 
mệnh Nhà nước giao phó, 
là nhịp cầu nối đưa chính 
sách pháp luật trao tặng 
người dân. Điểm đến của 
đoàn là một bản cách thành 
phố chừng 10km (bản Tâu 
xã Hua Thanh huyện Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên), nơi 
đây vẫn mang trong mình 
những nếp sinh hoạt đặc 
trưng của người dân tộc 
Thái vùng núi Tây Bắc với 
những nếp nhà sàn san sát 
đan xen những ruộng lúa là 
nguồn sống chủ yếu của các 
hộ gia đình và cuộc sống 
tưởng chừng cứ êm đềm 
trôi như cây tre mọc thẳng, 

không vướng bận, không lo 
lắng. Nhưng trước sự phát 
triển mạnh mẽ của nền kinh 
tế trong thời kì đổi mới, thì 
việc xuất hiện những tranh 
chấp, những vi phạm pháp 
luật ngày càng nhiều, càng 
thường xuyên hơn. Điều đó 
đã khiến người dân không 
khỏi bỡ ngỡ, khó tránh 
được những sai phạm xảy ra 
trong đời sống hàng ngày.

Được sự quan tâm, 
phối hợp của các cấp chính 
quyền cơ sở, bên cạnh đó 
được sự tạo điều kiện, quan 
tâm của Đảng ủy, UBND 
xã, việc thực hiện công tác 
trợ giúp pháp lý đã diễn ra 
thuận lợi và nhận được sự 

đón nhận của đông đảo của 
người dân. Đoàn công tác 
của Trung tâm thực hiện 
công tác trợ giúp pháp lý 
tại nhà của anh đội trưởng 
trong bản. Tuy sự lo lắng, 
mệt mỏi sau một ngày dài 
lao động vẫn in hằn trên 
khuôn mặt, nhưng biết được 
mục đích, ý nghĩa của buổi 
họp thì sự háo hức đón chờ 
được truyền tải kiến thức 
pháp luật của người dân nơi 
đây là nguồn động viên lớn 
đối với những người thực 
hiện công tác trợ giúp pháp 
lý trong chuyến đi đầu năm. 

Nhằm giúp người dân 
hiểu về quyền được trợ giúp 
pháp lý miễn phí của mình, 

Trợ giúp viên pháp lý thực hiện công tác trợ giúp pháp lý  
miễn phí cho người dân.

CHUYẾN CÔNG TÁC ĐẦU NĂM
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các Trợ giúp viên pháp lý 
đã dẫn chứng những sự việc 
xoay quanh đời sống hàng 
ngày, những vướng mắc 
tưởng chừng như luôn luôn 
xảy ra trong quá trình sinh 
sống của người dân. Những 
câu hỏi tưởng chừng như 
đơn giản, những tranh chấp 
xuất hiện hàng ngày trong 
đời sống của người dân như 
một dấu hỏi còn đang để 
lửng mà người dân vẫn loay 
hoay tìm câu trả lời, tìm địa 
chỉ tin cậy để được hướng 
dẫn, giải đáp. Dưới sự 
hướng dẫn tận tình của Trợ 
giúp viên pháp lý, người 
dân tiếp cận dễ dàng hơn và 
chia sẻ những vướng mắc 
mà mình còn chưa biết cách 
bày tỏ, chưa thấu hiểu. Qua 
buổi làm việc, người dân đã 
được giải đáp từng vụ việc 
cụ thể. Ngoài ra, Trợ giúp 

viên pháp lý cũng áp dụng 
các quy định pháp luật vào 
từng câu hỏi, tình huống 
của người dân để người dân 
nắm được cách thức giải 
quyết vụ việc triệt để, đúng 
quy định của pháp luật. Kết 
thúc buổi thực hiện truyền 
thông và lưu động về trợ 
giúp pháp lý tại cơ sở, ai 
cũng vui mừng khi được 
tiếp cận gần hơn với pháp 
luật, hiểu rõ hơn về quyền 
lợi mà mình được hưởng, 
có ý thức tôn trọng pháp 
luật.

Như những chú ong thợ 
cần mẫn, chăm chỉ, không 
quản ngại gian khó, đến 
nay, công tác trợ giúp pháp 
lý đang là một trong những 
dịch vụ thiết yếu, bảo vệ tốt 
nhất quyền và lợi ích hợp 
pháp của những người yếu 
thế và các đối tượng chính 

sách trong toàn tỉnh. Với 
những hoạt động xuyên 
suốt và thường xuyên, trong 
những năm vừa qua, công 
tác trợ giúp pháp lý đang 
từng bước lớn mạnh, khẳng 
định vai trò quan trọng 
trong việc giúp người dân 
tiếp cận pháp luật hiệu quả 
nhất. Qua các hoạt động 
thiết thực của Trung tâm 
trợ giúp pháp lý nhà nước 
tỉnh Điện Biên, những đối 
tượng trợ giúp pháp lý đã 
thực sự có địa chỉ tin cậy để 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
của chính bản thân mình, 
giảm thiểu sự thiếu hiểu 
biết về pháp luật trong cuộc 
sống hàng ngày.

Có thể thấy, công tác 
trợ giúp pháp lý trên địa 
bàn tỉnh thời gian qua đã 

Thực hiện tư vấn, hướng dẫn, giải đáp pháp luật cho người dân.

(Xem tiếp trang 36)
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Lễ hội Bánh chưng 
xanh có ý nghĩa hết 
sức sâu sắc nhằm 

tuyên truyền, khơi dậy trong 
cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên 
thanh niên, các lực lượng vũ 
trang và nhân dân các dân 
tộc những nét đẹp truyền 
thống của dân tộc Việt Nam 
anh hùng, tinh thần tương 
thân, tương ái của dân tộc. 
Ngoài ra, tạo không khí gắn 
bó giữa các đơn vị lực lượng 
vũ trang công tác phối kết 
hợp tuyên truyền pháp luật 
cho bà con các dân tộc khu 
vực biên giới hiểu, thực hiện 
tốt và không vi phạm quy 
chế biên giới.

Với quan điểm “người 
người có tết, nhà nhà có tết” 
và không để bất cứ gia đình 
nào bị đứt bữa trong dịp tết 
nguyên đán Kỷ Hợi 2019 
đặc biệt là bà con các dân 
tộc nghèo ở địa bàn các xã 
biên giới, vùng cao thuộc 
huyện Mường Nhé, Nậm 

Pồ, Mường Chà, Tủa Chùa, 
Điện Biên Đông… được sự 
giúp đỡ của tỉnh, các cấp, 
các ngành huyện đã sử dụng 
hàng tỷ đồng từ ngân sách 
địa phương hỗ trợ các gia 
đình chính sách, hộ nghèo, 
đối tượng có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn nhằm giúp đỡ 
một phần nhỏ để các gia đình 
vui tết đón xuân ấm áp hơn.

Là năm thứ 3 tổ chức 

chương trình, nhưng cấp 
ủy, chính quyền các huyện 
đã chỉ đạo cơ quan quân sự 
huyện tham mưu phối hợp 
tổ chức lễ hội bánh chưng 
xanh mang chủ đề Xuân biên 
cương- Ấm tình quân dân thu 
hút hàng nghìn lượt cán bộ, 
chiến sỹ lực lượng vũ trang, 
công an, bộ đội biên phòng, 
dân quân và nhân dân các 
dân tộc tham gia. Ở địa bàn 

Gói bánh chưng tại lễ hội

Lễ hội bánh chưng xanh,
Xuân biên cương - Ấm tình quân dân

Trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng 
sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) hướng tới các ngày kỷ niệm lớn trong năm của 
tỉnh Điện Biên. Bộ chỉ huy quân sự (CHQS), Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp chỉ 
đạo Ban CHQS huyện biên giới và đồn biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền các xã 
biên giới, tổ chức Lễ hội bánh chưng xanh với chủ đề: Xuân biên cương - Ấm tình 
quân dân năm 2019.
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biên giới còn khó khăn như 
huyện Điện Biên, Mường 
Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé 
thì việc tổ chức Lễ hội 
“Bánh chưng xanh” được 
tổ chức vào dịp Tết Nguyên 
đán Kỷ Hợi 2019 là dịp để 
các lực lượng vũ trang, đoàn 
viên, thanh niên ý thức được 
ý nghĩa đặc biệt của những 
chiếc bánh chưng trong ngày 
Tết cổ truyền của dân tộc. 
Phục dựng những trò chơi 
dân gian truyền thống, đồng 
thời là dịp để các đơn vị phối 
hợp tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức pháp luật bằng 
nhiều hình thức qua băng 
hình truyền thông, phát tờ 
rơi, sân khấu hóa, bằng các 
trò chơi dân gian, tổ chức thi 
gói bánh chưng tại lễ hội và 
số bánh gói được sẽ là những 
phần quà đầy ý nghĩa dành 
tặng cho các gia đình chính 
sách, những hộ nghèo thuộc 
địa bàn. Chỉ tính trong dịp tổ 
chức lễ hội các bộ chiến sĩ 
các đơn vị LLVT đã tổ chức 
gói được gần 4.500 chiếc 
báng chưng chuyển tặng 
cho nghèo thuộc địa bàn, 
thăm hỏi, đông viên, tặng 
quà cho hàng trăm gia đình 
thân nhân liệt sĩ, có công 
với cách mạng, các thương, 
bệnh binh.

Cùng với việc tổ chức 
các trò chơi trong dịp lễ 
hội Bánh chưng xanh, đơn 
vị LLVT đã kết hợp tuyên 
truyền 10 buổi về Luật Biên 
giới, quy chế biên giới, Luật 

hôn nhân và gia đình, Luật 
nghĩa vụ quân sự, dân quân 
tự vệ …., với gần 7.000 lượt 
tham gia ở  tất cả 10 huyện, 
thị xã, thành phố, đặc biệt các 
xã khó khăn có dân tộc thiểu 
số ít người. Trước thực trạng 
chất lượng dân số thấp, nhiều 
năm liên tục tỉnh ta gặp khó 
khăn trong công tác tuyển 
quân, sau nhiều năm kiên trì 
triển khai các giải pháp đồng 
bộ, chất lượng dân số từng 
bước được cải thiện, trình độ 
văn hóa được nâng cao, các 
hành vi vi phạm về thực hiện 
nghĩa vụ quân sự đều được 
xử lý nghiêm nên chất lượng 
tuyển quân năm nay của tỉnh 
Điện Biên đựơc nâng cao cả 
về số lượng và chất lượng. 

Đại Tá Lại Mạnh Hùng, 
Phó chỉ huy trưởng, Tham 
mưu trưởng Bộ CHQS 
tỉnh Điện Biên khẳng định: 
Hàng năm chúng tôi đảm 

bảo 100% các chỉ tiêu nhập 
ngũ chất lượng ngày càng 
tốt hơn, đặc biệt trong năm 
2019 chúng tôi giao 800 chỉ 
tiêu, qua khám tuyển đã đạt 
và vượt chỉ tiêu sẵn sàng 
nhập ngũ cả về chất lượng 
chính trị, phẩm chất đạo đức 
và sức khỏe; trong đó có 23 
công dân nhập ngũ có trình 
độ cao đẳng, đại học, so với 
năm ngoái chúng tôi vượt 5 
đồng chí.

Đồng chí Hà Văn Phiêng, 
phó chủ tịch UBND huyện 
Điện Biên cho biết: Nhờ có 
chương trình lễ hội bánh 
chưng xanh mà chúng tôi 
đã huy động được rất nhiều 
vật chất giúp đỡ các gia đình 
nghèo có tết, đồng thời chỉ 
đạo LLVT và các ngành liên 
quan của huyện phối hợp 
tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật rất hiệu quả 
ở địa bàn biên giới, từ đó 

Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự tại xã Núa Ngam 
huyện Điện Biên.
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giảm thiểu tối đa các vụ việc 
vi pháp luật, vượt biên trái 
phép, buôn bán, tàng trữ trái 
phép các chất ma túy…từ đó 
củng cố lòng tin của nhân 
dân với Đảng, Nhà nước, cấp 
ủy, chính quyền địa phương, 
tăng cường gắn kết tình cảm 
quân dân cá nước.

Lễ hội bánh chưng xanh 
với chủ đề Xuân biên cương 
- Ấm tình quân dân thực sự 
là ngày Hội lớn của nhân 
dân các dân tộc các địa bàn 
biên giới và lực lượng vũ 
trang, đồng thời là dịp để 
mỗi cán bộ, chiến sỹ, đoàn 
viên thanh niên có cơ hội 
gặp gỡ, giao lưu góp phần 
thể hiện tinh thần đoàn kết, 

tương thân tương ái. Và đặc 
biệt để giúp nhân dân hiểu, 
sống và làm việc theo hiến 
pháp và pháp luật đồng thời 
có điều kiện giúp những gia 

đình còn khó khăn đón một 
mùa xuân Kỷ Hợi 2019 tươi 
vui, ngập tràn hạnh phúc, 
ấm áp và an lành. 

Đức Hạnh

Quang cảnh Lễ hội Bánh chưng xanh 2019

tác, từng bước nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công 
tác nghiệp vụ cơ bản, tạo 
sự chuyển biến toàn diện 
về công tác vũ trang canh 
giác, huấn luyện, thực tập, 
diễn tập, sẵn sàng chiến 
đấu. Không chỉ đơn thuần 
là lãnh đạo chỉ huy, đối với 
mỗi chiến sĩ trong đơn vị, 
các đồng chí lãnh đạo còn 
là người thầy, người anh 
trong cuộc sống. Khi không 
khí Tết đã về gần, với mỗi 
chiến sĩ xa nhà là cả trời 
mong nhớ. Để mỗi chiến 

sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà, nỗ 
lực phấn đấu học tập, rèn 
luyện, các đồng chí lãnh 
đạo đã đến tâm sự, động 
viên để các chiến sĩ yên 
tâm công tác, nỗ lực khắc 
phục khó khăn, sẵn sàng 
trước mọi nhiệm vụ để bảo 
vệ bình yên cho nhân dân. 

Khi hoa đào nở rộ báo 
hiệu một mùa xuân sắp 
sang, gác lại những vất vả 
của thao trường, các chiến 
sĩ Cảnh sát cơ động lại nô 
nức đón Tết. Nhưng Tết 
với các anh chính là những 
buổi quây quần gói bánh 

chưng, chia sẻ những câu 
chuyện gia đình trước giao 
thừa đến nửa tháng. Bởi 
khi ấy, các anh lại phải sẵn 
sàng ứng trực, tuần tra canh 
gác, bảo vệ mục tiêu, bảo 
vệ các lễ hội mừng Đảng, 
mừng Xuân, mừng Đất 
nước đổi mới và các lễ hội 
đầu năm, hy sinh niềm vui 
của bản thân mình để nhân 
dân vui xuân, đón Tết. Đối 
với các anh, Tết chính là 
những ngày nhân dân được 
bình yên. 

 Hoàng Xuân Sang

PHÒNG CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG...
(Tiếp theo trang 29)
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Sự tích Hoa Ban được 
viết lên rất tình nhưng 
cũng rất nhẹ mà lại 

được sắc vị của núi rừng 
Tây Bắc. Truyện kể rằng, 
người con gái tên Ban xinh 
đẹp nết na với giọng hát 

làm mê đắm lòng người. 
Trái tim nàng sớm đã dành 
trọn cho chàng Khum dù 
rằng có rất nhiều trai làng 
theo đuổi. Vì chê chàng 
Khum nghèo, cha Ban đã 
ép gả cô cho con trai của 

một trọc phú quanh vùng, 
vừa gù vừa lười biếng và 
xấu tính. Nàng trốn chạy 
khỏi nhà, tìm đến với người 
yêu để kêu cứu nhưng lúc 
này Khum lại đi xa. Không 
quản xa xôi cách trở, Ban 

Đôi điều 
TẢN MẠN VỀ HOA BAN

Cứ đến tháng ba về, khi nắng ấm dần lên cũng là lúc vùng đất Tây Bắc chìm 
trong sắc trắng tinh khôi của hoa Ban nở rộ. Mảnh đất Điện Biên hào hùng lại rực 
sáng sức sống của những rặng Ban xinh đẹp nở rộ trên các con đường, sườn núi, 
lưng đồi.

Hoa Ban khoe sắc.
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buộc chiếc khăn Piêu của 
mình vào chân cầu thang để 
làm dấu rồi vượt đèo vượt 
suối đi tìm Khum. Nàng 
đi mãi đi mãi cho đến khi 
kiệt sức và gục chết tại một 
con suối. Cứ mỗi độ xuân 
sang, nơi này mọc lên một 
loài cây ra hoa trắng muốt. 
Dân bản liền gọi là hoa ban 
và coi đó là loài hoa tượng 
trưng cho hoa tình yêu 
chung thuỷ. Về phần chàng 
Khum, về đến nhà, nhìn 
thấy chiếc khăn Piêu, hiểu 
ra sự tình chàng vội vã đi 
tìm Ban để rồi cũng chết vì 
kiệt sức. Khum hóa thành 
con chim, sống cuộc đời lẻ 
loi, bay khắp núi rừng với 

hy vọng tìm ra người yêu. 
Cứ đến mùa xuân, khi hoa 
ban nở, chim lại cất tiếng 
gọi bạn tình da diết.

Cũng từ đó, người Thái 
coi hoa Ban là một trong 
những loại hoa biểu trưng 
cho tình yêu. Sắc trắng của 
ban không chỉ là sự thuần 
khiết, nó còn mang trong 
mình bản chất của tình yêu 
sáng trong, không vụ lợi, 
toan tính. Tình yêu đích 
thực từ những rung cảm trái 
tim, từ những cảm xúc chân 
thật. Ban cũng đại diện cho 
một tình yêu thủy chung, 
vĩnh cửu.

 Hoa Ban tháng ba như 

gọi về cả những mùa màng 
bội thu. Năm nào Ban 
nở rực rỡ thì năm ấy mùa 
màng hanh thông, trọn vẹn. 
Có lẽ khi hoa ban nở trắng 
rừng thì những đợt mưa đầu 
mùa cũng chợt tới. Ban nở 
từ trên đỉnh núi, uốn mình 
theo những cung đường, 
vách núi. Hằng năm, Lễ hội 
Hoa Ban được tổ chức trên 
mảnh đất Điện Biên lịch sử 
như để cầu phúc và gửi gắm 
vào đó những ước vọng lớn 
lao về một cuộc sống bình 
yên, no ấm trên núi rừng 
Tây Bắc. 

Hòa Nguyễn

CHUYẾN CÔNG TÁC...
có nhưng bước phát triển 
vững mạnh, góp phần 
nâng cao nhận thức pháp 
luật cho đông đảo người 
nghèo, người khuyết tật, 
các đối tượng chính sách 
và một số đối tượng khác 
trên địa bàn tỉnh, góp phần 
đưa chủ trương xoá đói, 
giảm nghèo, đền ơn, đáp 
nghĩa, bảo đảm công bằng 
xã hội của Đảng và Nhà 
nước vào cuộc sống; giúp 
các cơ quan tiến hành tố 

tụng và các cơ quan Nhà 
nước khác giải quyết các 
vụ việc một cách chính 
xác, khách quan, công 
bằng và đúng pháp luật; 
góp phần giải toả những 
vướng mắc pháp luật của 
nhân dân, tạo niềm tin của 
nhân dân đối với Đảng và 
Nhà nước; góp phần ổn 
định chính trị, giữ gìn trật 
tự an toàn xã hội. Để từ đó, 
những quy định của pháp 
luật không còn khô khan, 

cứng nhắc nằm im trên 
những trang giấy, không 
còn là những điều quá xa 
vời đối với người dân sinh 
sống tại vùng sâu, vùng 
xa, vùng đặc biệt khó khăn 
mà đã thực sự tiếp cận và 
đi sâu vào thực tiễn của 
cuộc sống hàng ngày. 

         Lê An 
         Trung tâm TGPL  

        nhà nước

(Tiếp theo trang 31)


