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MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT 
TRONG CÔNG TÁC TƯ PHÁP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 � VĂN PHÒNG SỞ

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Tư 
pháp Điện Biên đã bám sát sự chỉ 
đạo, điều hành phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh và Bộ Tư pháp. Các nhiệm 
vụ công tác tư pháp năm 2021 được thực 
hiện toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm. 
Các chương trình, kế hoạch được ban hành 
kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc. 
Công tác chỉ đạo điều hành gắn chặt với 
ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách 
hành chính, từ đó đạt được những kết quả 
nổi bật như sau:

Thứ nhất, về công tác xây dựng; kiểm 
tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật: Trên địa bàn tỉnh đã ban 
hành 29 văn bản QPPL, gồm: 05 Nghị 
quyết và 24 Quyết định. Trong đó, Sở Tư 
pháp đã tham mưu trình UBND tỉnh ban 
hành Quyết định bãi bỏ 01 văn bản quy 
phạm pháp luật và ban hành mới 01 văn 
bản QPPL; tổng hợp và tham mưu UBND 
tỉnh Quyết định ban hành danh mục Quyết 
định QPPL của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
định chi tiết các nội dung được giao trong 
luật được Quốc hội khóa XIV thông qua 
tại kỳ họp thứ 10; Thẩm định 29/29 hồ sơ 
dự thảo văn bản QPPL; góp ý 76/170 văn 
bản QPPL; tự kiểm tra 25 văn bản QPPL 
do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Rà soát, 

tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 
Quyết định công bố danh mục 26 văn bản 
hết hiệu lực toàn bộ và 07 văn bản hết hiệu 
lực một phần; thực hiện rà soát các tồn tại, 
hạn chế của quy định pháp luật trước các 
tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch 
COVID-19.

Thứ hai, về công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật: Tham mưu UBND 
tỉnh ban hành các Kế hoạch về công tác 
PBGDPL; Kế hoạch tuyên truyền, phổ 
biến, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 
địa bàn tỉnh, với hình thức: Tuyên truyền, 
phổ biến trên các phương tiện thông tin 
đại chúng; Biên soạn và phát hành 1.000 
cuốn Bản tin Tư pháp Điện Biên. Tổ chức 
Hội nghị trực tuyến tập huấn tập huấn 
phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ 
năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Tập 
huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021; 
tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 
2021 cho trên 302 đại biểu là lãnh đạo 
UBND các huyện, thị xã, thành phố, 
các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp 
huyện trên địa bàn tỉnh.
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Thứ ba, về công tác hành chính tư 
pháp, bổ trợ tư pháp: Trình UBND tỉnh 
ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định 
số 03/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 
của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối 
hợp thực hiện đăng ký khai sinh, đăng 
ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 
trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên; tiếp tục thực hiện việc kết nối liên 
thông dữ liệu khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm 
y tế; hướng dẫn việc thực hiện công tác 
hộ tịch và chứng thực trên địa bàn; tăng 
cường công tác phối hợp với các cơ quan 
có liên quan trong thực hiện thủ tục cấp 
phiếu lý lịch tư pháp, trong 9 tháng đầu 
năm Sở đã thực hiện cấp 1.477 phiếu LLTP 
cho công dân, đã cập nhật vào Phần mềm 
3.580 thông tin LLTP.

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 
phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa 
phát lại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-
2030; cấp thẻ Thừa phát lại cho 01 trường 
hợp. Tham mưu UBND tỉnh Quyết định bổ 
nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp 
về lĩnh vực kỹ thuật hình sự cho 22 trường 
hợp, lĩnh vực tài chính cho 03 trường hợp; 
quyết định cấp thẻ giám định viên tư pháp 
cho 22 trường hợp thuộc các lĩnh vực Y 
tế, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; 
quyết định miễn nhiệm đối với 16 Giám 
định viên tư pháp thuộc các lĩnh vực Y tế, 
Tài chính, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, kỹ 
thuật hình sự. Cung cấp 63 lượt thông tin 
đăng ký hành nghề của Công chứng viên, 
Đấu giá viên, Thừa phát lại và các chức 
danh tư pháp khác cho Sở Tư pháp các 
tỉnh, thành. Trong 9 tháng đầu năm, Phòng 

Công chứng số 1 thực hiện được 2.066 
hợp đồng giao dịch, phí công chứng thu 
được 738.242.000 đồng; Trung tâm Dịch 
vụ đấu giá tài sản đã ký kết được 23 hợp 
đồng đấu giá tài sản, tổng giá khởi điểm tài 
sản đấu giá: 242.424.608.072 đồng; tổng 
giá tài sản đấu giá thành: 245.837.804.00 
đồng; chênh lệch so với giá khởi điểm: 
3.413.195.928 đồng; thù lao dịch vụ đấu 
giá thu được: 299.522.000 đồng.

Thứ tư, về công tác Trợ giúp pháp lý: 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và 
các chi nhánh trực thuộc đã tham gia trợ 
giúp pháp lý 1.125 vụ việc (Trong đó: thụ 
lý trong kỳ 833 vụ việc, kỳ trước chuyển qua 
292 vụ việc), cử Luật sư, Trợ giúp viên pháp 
lý tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho các 
đối tượng được trợ giúp pháp lý qua các giai 
đoạn tố tụng được 1.125 vụ việc. Ngoài ra 
Trung tâm và các Chi nhánh còn thực hiện 
tư vấn pháp luật trực tiếp và hướng dẫn góp 
ý soạn thảo đơn, từ, văn bản. Các đối tượng 
chủ yếu được trợ giúp pháp lý là: trẻ em, 
người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 
18 tuổi, người nghèo, người có công, người 
cao tuổi có khó khăn về tài chính…

Thứ năm, việc thực hiện cải cách 
TTHC: Kịp thời tham mưu trình UBND 
tỉnh công bố danh mục TTHC; trình Chủ 
tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công 
bố 247 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 

sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trên các lĩnh 
vực: luật sư, thừa phát lại, công chứng, 
giám định tư pháp, trợ giúp pháp lý, nuôi 
con nuôi và lý lịch tư pháp thuộc phạm vi 
chức năng và thẩm quyền giải quyết của 
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Sở Tư pháp; Quyết định Phê duyệt Quy 
trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý 
của Sở Tư pháp; Quyết định thông qua 
Phương án đơn giản hóa 06 thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý 
của Sở Tư pháp. Triển khai thực hiện rà 
soát, đánh giá TTHC… đồng thời Sở đã tạo 
đường dẫn liên kết với Cổng TTHC tỉnh 
Điện Biên – Đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc 
gia, Trang Dịch vụ công trực tuyến của 
tỉnh Điện Biên, Công khai đầy đủ các loại 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử 
của cơ quan. Trong 9 tháng đầu năm, Sở 
đã tiếp nhận 4.651 hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính; đã tham mưu giải quyết 4.545 
hồ sơ (đạt tỷ lệ 97,7%), còn 106 hồ sơ 
đang giải quyết trong hạn. Việc tiếp nhận 
hồ sơ và giải quyết TTHC tại đơn vị được 
thực hiện theo đúng quy định về trình tự, 
cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, phí 
lệ phí, mẫu đơn, mẫu tờ khai. 

Bên cạnh đó, Sở đã ban hành Quyết 
định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 
2021. Công tác xây dựng ngành được thực 
hiện đúng theo Nghị định số 107/2020/
NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 
04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức 
các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương; Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 
21/12/2020 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở 
Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện và các văn bản hướng dẫn của 
Bộ Tư pháp và UBND tỉnh; Sở Tư pháp đã 
tham mưu trình Ban Cán sự Đảng UBND 
tỉnh, Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ Đề án 
Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Sở Tư pháp. 

Trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19: Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư 
pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 
Phòng chống dịch của tỉnh, Sở Tư pháp đã 
kịp thời ban hành các văn bản để quán triệt, 
chỉ đạo, yêu cầu công chức, viên chức, 
người lao động thực hiện nghiêm túc các 
quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh về công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện rà 
soát, nhận diện các tồn tại, hạn chế của quy 
định pháp luật trước các tác động mạnh mẽ, 
dài hạn của đại dịch COVID-19 báo cáo 
Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định. 
Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể 
tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
các Trường chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL 
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 
các phương tiện thông tin truyền thông. 

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt 
chẽ với các Sở, Ngành, địa phương trong 
việc giải quyết các công việc được UBND 
tỉnh giao; chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn 
đề vướng mắc, tháo gỡ khó khăn; tăng cường 
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tư 
pháp tại các địa phương; đẩy mạnh công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ, công 
chức, viên chức ngành Tư pháp, và thực hiện 
tốt các nhiệm vụ tư pháp ở địa phương./.
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Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện 
Biên đã ban hành báo cáo số 209/
BC-UBND ngày 16/7/2021 về 

tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục 
pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và các Đề 
án về PBGDPL. Theo đó, UBND tỉnh đã 
tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện 
Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật giai đoạn 2019-2021”.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành: 
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2363/

KH-UBND ngày 13/8/2019 triển khai thực 
hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 trên địa 
bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương 
đã ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện 
Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn của 
đơn vị, địa phương.

Kết quả thực hiện trong công tác xây dựng, 
vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả 
Cổng/Trang thông tin điện tử và chuyên mục 
PBGDPL: Tại cấp tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo 
Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp chủ trì 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 
thiết lập chuyên trang thông tin về PBGDPL 
trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa 
chỉ http://stp.dienbien.gov.vn/pbgdpl/Home/
default.aspx. Trang thông tin PBGDPL đã 
hoàn thiện từ giữa năm 2020 và đi vào hoạt 
động ổn định theo Quy chế (Từ khi thành lập 
và duy trì hoạt động Trang thông tin PBGDPL 
đến nay, đã có 158 lượt tin, bài, hình ảnh, văn 
bản hướng dẫn được đăng tải; số lượt truy cập 
tính đến ngày 07/9/2021 là 116.108 lượt).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã 
thành lập, duy trì hoạt động Trang thông 
tin điện tử chuyên ngành; tăng cường thực 
hiện PBGDPL thông qua Cổng/Trang 
thông tin điện tử của ngành, đơn vị; quán 
triệt và vận động cán bộ, công chức, viên 
chức, thành viên, hội viên và nhân dân 
truy cập các Cổng/Trang thông tin điện tử 
của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương để 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
QUYẾT ĐỊNH 471/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Công tác ứng dụng công nghệ 

thông tin trong các hoạt động phổ biến, 
giáo dục pháp luật được tăng cường; 
giai đoạn 2017-2021, toàn tỉnh đã xây 
dựng 1.324 chuyên mục, đăng tải 10.855 
tin, bài trên Cổng/Trang thông tin điện 
tử; tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt 
động Trang thông tin điện tử về phổ 
biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL),… 
Đây là những kết quả đạt được sau hơn 
02 năm triển khai thực hiện Quyết định 
471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Đề 
án “Tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 � GIÀNG KÍA
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khai thác, tìm hiểu các văn bản pháp luật 
mới. 10/10 UBND cấp huyện đã thiết lập 
và duy trì ổn định hoạt động Trang thông 
tin điện tử của huyện; kịp thời thông tin, 
tuyên truyền các quy định pháp luật mới 
trên Trang thông tin điện tử; liên kết với 
các Cổng/Trang thông tin điện tử của 
UBND tỉnh và Bộ, ngành Trung ương giúp 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và nhân dân dễ dàng truy cập, khai 
thác thông tin pháp luật khi có nhu cầu.

- Việc xây dựng các chương trình, sản 
phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL để đăng 
tải trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử, 
chuyên mục PBGDPL: Các cơ quan, đơn vị, 
địa phương đã tăng cường xây dựng tài liệu, 
ấn phẩm, tin bài, hình ảnh để thông tin, phổ 
biến chủ trương, chính sách pháp luật mới 
thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của 
ngành, địa phương; hướng dẫn cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động và nhân dân 
truy cập, khai thác, tiếp cận thông tin pháp 
luật trên các trang thông tin chính thống. 
Trong giai đoạn 2017-2021, toàn tỉnh đã xây 
dựng 1.324 chuyên mục, đăng tải 10.855 tin, 
bài trên Cổng/Trang thông tin điện tử; trong 
đó: Sở Tư pháp đã thực hiện đăng tải 158 
tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Sở/Trang 
thông tin về PBGDPL; Bảo hiểm xã hội tỉnh 
đăng tải 1.604 tin, bài; Công an tỉnh đăng tải 
1.548 tin, bài; Đài Phát thanh Truyền hình 
tỉnh đăng tải 607 tin, bài trên Trang thông tin 
điện tử dienbientv.vn; Hội Liên hiệp phụ nữ 
tỉnh đã đăng tải 550 tin, bài trên Trang thông 
tin điện tử Hội, các cấp Hội đăng tải 2.542 tin, 
bài; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã biên tập 05 
Video clip, 18 File âm thanh về GDPL, đăng 
tải hơn 200 nội dung các tin bài, phóng sự 
tuyên truyền, phản ánh hoạt động PBGDPL.

- Về đa dạng hóa các hình thức 
PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn 
đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng 
phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông 
thông tin cơ sở: Các hình thức PBGDPL 
trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, 
mạng viễn thông, phát thanh, truyền hình 
điện tử và mạng lưới thông tin cơ sở phát 
triển mạnh. Đây là một trong những hình 
thức PBGDPL tiện lợi và phổ biến, thông 
tin nhanh, đa chiều và kịp thời các chính 
sách, pháp luật mới đến đông đảo quần 
chúng nhân dân. Việc quán triệt, thông 
tin các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước, vấn đề được dư 
luận xã hội quan tâm, dự thảo các chương 
trình mục tiêu quốc gia, chương trình 
trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, 
dự thảo các dự án luật mới,... qua các ứng 
dụng công nghệ thông tin thu hút đông 
đảo sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân 
(Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện 
Biên, Kênh Hành chính công tỉnh Điện 
Biên (zalo); Báo Điện Biên Phủ online; 
dienbientv.vn). Ngoài các kênh thông tin 
chính thống, các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
đã xây dựng và duy trì các trang cá nhân, 
hội nhóm mạng xã hội zalo, facebook, 
fanpage,... thông qua đó tích cực cung cấp 
thông tin, nâng cao nhận thức pháp luật 
cho các thành viên, hội viên và nhân dân; 
cảnh báo những phương thức, hành vi lừa 
đảo, vi phạm pháp luật mới để tổ chức, cá 
nhân chủ động phòng tránh.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công 
tác PBGDPL: Đội ngũ cán bộ làm công tác 
PBGDPL các cấp thường xuyên được bồi 
dưỡng về trình độ tin học đáp ứng yêu cầu 
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Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 
tháng đầu năm 2021 do Sở Tư pháp chủ trì 
được tổ chức vào tháng 7 vừa qua được kết 

nối trực tuyến với 10 điểm cầu cấp huyện trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên. Tham gia hội nghị có khoảng 
200 đại biểu là Lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh 
đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Tư pháp 
các huyện, thị xã, thành phố và công chức Tư pháp 
- Hộ tịch cấp xã.

Để tổ chức thành công Hội nghị, bên cạnh 
việc chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, tài liệu thì việc 
chuẩn bị đường truyền, đảm bảo kết nối tại các 
điểm cầu trực tuyến có vai trò đặc biệt quan trọng. 
Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị phối hợp 
với Sở Tư pháp trong việc đảm bảo các điều kiện 
phục vụ hội nghị, hướng dẫn kỹ thuật, kỹ năng 
vận hành thiết bị đối với các điểm cầu để việc họp 
trực tuyến được tổ chức đảm bảo chất lượng. 

thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; 100% công 
chức Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở sử dụng 
thành thạo công nghệ thông tin; Sở Tư 
pháp đã tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ truy 
cập, sử dụng Cổng/Trang thông tin điện tử 
chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trong ngành; hướng 
dẫn chuyên sâu về kỹ năng biên tập, đăng 
tải và quản lý Cổng/Trang thông tin điện tử 
cho thành viên Ban Biên tập, Tổ Thư ký; 
thường xuyên hướng dẫn các cơ quan, đơn 
vị, địa phương truy cập, khai thác tài liệu 

trên Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL. 
Qua hơn 02 năm triển khai thực hiện 

Quyết định số 471/QĐ-TTg đã tạo bước 
chuyển biến mới trong công tác PBGDPL 
trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả 
thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển 
công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững và hội nhập quốc tế cũng như 
thực hiện mục tiêu xây dựng Chính quyền 
điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
ở mức độ cao trong nhiều lĩnh vực./. 

 � NGUYỄN HÒA

Với phương châm hạn 
chế đi lại nhiều, chỉ trong 
một buổi làm việc, hàng trăm 
cán bộ làm công tác tư pháp 
từ tỉnh đến cơ sở đã được 
thông tin đầy đủ về kết quả 
công tác tư pháp 6 tháng đầu 
năm 2021 và phương hướng 
nhiệm vụ thực hiện trong 
thời gian tới thông qua hội 
nghị trực tuyến. Tất cả các 
nội dung của hội nghị được 
triển khai nhanh chóng, tiết 
kiệm thời gian, chi phí, phục 
vụ kịp thời công tác chỉ đạo, 
điều hành của ngành Tư 
pháp Điện Biên.

LẦN ĐẦU TIÊN NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
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Khẳng định hiệu quả và lợi ích của 
việc tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 
công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021, 
ông Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở cho 
biết: “Đây là lần đầu tiên Sở Tư pháp tổ 
chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 
6 tháng đầu năm 2021 theo hình thức 
trực tuyến mà điểm cầu chính là tại trụ 
sở Sở Tư pháp. Việc tổ chức hội nghị 
theo hình thức trực tuyến rất hữu ích, 
phù hợp với điều kiện phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện 
nay”. Trong suốt quá trình diễn ra hội 
nghị, hệ thống đường truyền cơ bản đảm 
bảo thông suốt, ổn định, âm thanh, hình 
ảnh rõ ràng, sắc nét. Qua đó, giúp cho 
tất cả công chức ngành Tư pháp tham dự 
Hội nghị nắm được các nội dung về kết 
quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm. 
Đồng thời, thảo luận tại hội nghị, đại 
diện điểm cầu các huyện, thị xã, thành 

phố đã tham gia ý kiến trao đổi về một 
số khó khăn trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ của Ngành như: việc triển khai 
thực hiện phần mềm hộ tịch, chứng thực 
tại cơ sở, vấn đề quản lý hộ tịch, đăng 
ký khai sinh, số hóa hộ tịch... Một số 
đại biểu đề nghị cần tiếp tục có hướng 
dẫn cụ thể liên quan đến chứng thực 
phần mềm điện tử; kiện toàn biên chế tư 
pháp các huyện, thị xã, thành phố; tăng 
cường tập huấn đội ngũ hòa giải viên cơ 
sở... Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm 
Đình Quế - Giám đốc Sở đã ghi nhận và 
đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn 
ngành Tư pháp, để triển khai hoàn thành 
nhiệm vụ công tác tư pháp trong năm 
2021 theo kế hoạch đề ra, ngành tư pháp 
tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm 
thực hiện trong thời gian tới như: nâng 
cao chất lượng xây dựng, thẩm định các 
dự thảo văn bản QPPL; tăng cường hiệu 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.
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Hưởng ứng phong trào thi đua lập 
thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 
năm Ngày Truyền thống ngành Tư 

pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Tư pháp 
phát động trong Quyết định số 1000/QĐ-
BTP ngày 21/6/2021. Để khơi dậy niềm tự 
hào, phát huy truyền thống vẻ vang trong 
76 năm xây dựng và phát triển của ngành 
Tư pháp; tạo không khí phấn khởi, ra sức 
thi đua, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, 
tinh thần, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, 
quyết liệt của đội ngũ CC, VC, NLĐ trong 
Ngành Tư pháp Điện Biên, nhằm thực hiện 
có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa quyết tâm 
phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19 vừa 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao 
của các phòng, đơn vị trong năm 2021. Sở 

Tư pháp phát động đợt thi đua cao điểm 
với các nội dung được xác định trọng tâm 
như sau: 

Một là, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chuyên môn: Đẩy mạnh tổ chức thực 
hiện hiệu quả các tiêu chí, nhiệm vụ của 
phong trào thi đua “Ngành Tư pháp đoàn 
kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, thi đua 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được 
giao” và phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ 
cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được 
giao” đã đề ra, trong đó tập trung thi đua 
đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, đổi 
mới, sáng tạo và đạt được kết quả nổi trội 
trong việc triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm 
công tác năm 2021 của Sở Tư pháp của 

SỞ TƯ PHÁP PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM LẬP THÀNH TÍCH 
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP 
VÀ NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 � PHƯƠNG THẢO  
Văn phòng Sở 

quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xử lý 
vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 
pháp luật; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa 
các hình thức phổ biến giáo dục pháp 
luật; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các 
địa phương thực hiện tốt quy định của 
pháp luật về công tác hộ tịch, quốc tịch, 
nuôi con nuôi, giao dịch bảo đảm; Đẩy 
mạnh công tác quản lý nhà nước về bổ 
trợ tư pháp, tăng cường các hoạt động 
trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh trên cơ 
sở thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ 

Tư pháp, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ 

tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
quản lý, điều hành cũng như tổ chức các 
cuộc họp, hội nghị tập huấn,... theo hình 
thức trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả, 
chất lượng công tác chuyên môn thuộc 
chức năng quản lý của ngành Tư pháp 
phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh Covid-19 và tình hình thực tế trên 
địa bàn tỉnh./.
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Đ/c Chui Văn Thành - Ủy viên 
Ban Thường vụ thị ủy - Phó Chủ tịch UBND 

thị xã Mường lay khai mạc Hội nghị.

THỊ XÃ MƯỜNG LAY:

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 
VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRỌNG TÂM NĂM 2021

 � THU HÀ

Thực hiện Kế hoạch số 271/
KH-UBND ngày 02/02/2021 của Ủy 
ban nhân dân Thị xã Mường Lay 
về công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng địa 
phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm 2021 trên địa bàn thị xã Mường 
Lay; Kế hoạch số 1766/KH-UBND 
ngày 09/8/2021 về Tổ chức Hội nghị 
tập huấn kiến thức pháp luật và các 
văn bản pháp luật trọng tâm năm 
2021. Ngày 29/9/2021, Ủy ban nhân 
dân thị xã Mường Lay đã tổ chức Hội 
nghị tập huấn kiến thức pháp luật và 

các văn bản pháp luật trọng tâm.

công chức, viên chức, người lao động trong 
toàn Ngành.

Hai là, tăng cường phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19: Tăng cường tổ chức 
quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt, 
triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Ban 
Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch 
COVID-19 và yêu cầu của cơ quan y tế địa 
phương; tiếp tục chủ động tham mưu, phối 
hợp tham mưu cho các cấp, các ngành về 
khía cạnh pháp lý trong các quyết sách, chỉ 

đạo phòng, chống dịch. Chủ động, sáng tạo 
trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; 
tham gia đóng góp tích cực trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Sở Tư pháp kêu gọi toàn thể công 
chức, viên chức và người lao động ngành 
Tư pháp tỉnh Điện Biên phát huy những 
kết quả đạt được, ra sức phấn đấu, tiếp tục 
cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, 
yêu ngành, yêu nghề, quyết tâm thực hiện 
thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021./.
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Tới dự Hội nghị có đ/c Trần Thanh 
Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, 
đ/c Chui Văn Thành - Ủy viên Ban 

Thường vụ thị ủy - Phó Chủ tịch UBND 
thị xã Mường lay và 190 đại biểu là lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Báo 
cáo viên pháp luật thị xã; đại diện Đảng ủy 
- HĐND - UBND, tuyên truyền viên pháp 
luật và người có uy tín tại các xã, phường 
thuộc thị xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự 
đã được nghe các Báo cáo viên pháp luật 
của Sở Tư pháp và UBND thị xã trao 
đổi các chuyên đề: Luật phổ biến, giáo 
dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn 
thi hành; Luật Tiếp cận thông tin; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật 
Xử lý vi phạm hành chính; một số quy 
định về phòng chống tham nhũng; Đề 
án giảm thiểu tình trạng Tảo hôn và Hôn 

nhân cận huyết thống trong đồng bào dân 
tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Mường 
Lay giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định 
số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật. Trên có sở hướng dẫn, gợi ý của các 
Báo cáo viên, các đại biểu đã sôi nổi trao 
đổi, thảo luận, đưa ra những vướng mắc, 
khó khăn trong thực tiễn áp dụng các văn 
bản nêu trên tại cơ sở để các Báo cáo viên 
giải thích, hướng dẫn giải quyết, xử lý. 

Kết luận Hội nghị, đ/c Chui Văn 
Thành - Ủy viên Ban Thường vụ thị 
ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Mường 
lay đã đánh giá cao về công tác tổ chức, 
nội dung Hội nghị, chất lượng của các 
Báo cáo viên và tinh thần nhiệt tình, cầu 
thị của các đại biểu tham dự. Đ/c cũng 
giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, 

Toàn cảnh Hội nghị.
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Trong thời gian qua, để đẩy mạnh 
tổ chức thực hiện hiệu quả các tiêu 
chí, nhiệm vụ của phong trào thi đua 

“Ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, hành 
động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị được giao” và phong 
trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách 
nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị được giao” đề ra, 
Tư pháp Nậm Pồ đã tập trung thi đua đẩy 
nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, đổi 

mới, sáng tạo và đạt được kết quả nổi trội 
trong việc triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ trọng 
tâm công tác năm 2021 của ngành Tư pháp 
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
số 40/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của 
Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh năm 2021; triển khai hiệu 
quả “mục tiêu kép”: vừa có giải pháp hữu 
hiệu, thiết thực, nỗ lực sáng tạo, phấn đấu 

TƯ PHÁP NẬM PỒ

THI ĐUA THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRONG MÙA DỊCH

Để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung đã phát động tại Kế hoạch số 09/KH-
TP ngày 09/3/2021 về phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 và phong 
trào thi đua chuyên đề năm 2021, thời gian qua phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ 
ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ với tinh 
thần “Ngành Tư pháp đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị được giao”. 

 � GIÀNG THỊ TẰNG  
Phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ

UBND các xã, phường trên địa bàn tiếp 
tục tăng cường các hoạt động phổ biến, 
giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân 
dân; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện pháp luật của các 
cơ quan Nhà nước tại địa phương; coi 
hiệu quả của công tác tuyên truyền và 
thực thi pháp luật là thước đo hiệu quả 
quản lý, là tiêu chí đánh giá chất lượng 
cán bộ và bình xét thi đua khen thưởng 
hằng năm.

Việc tổ chức thường niên các Hội 
nghị tập huấn kiến thức pháp luật hằng 
năm của UBND thị xã đã góp phần nâng 
cao kiến thức, nhận thức pháp luật của 
cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Từ đó 
góp phần hình thành ý thức pháp luật và 
phát huy hiệu quả trong công tác quản lý 
nhà nước, hoàn thành tốt các mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên 
địa bàn thị xã trong thời gian qua./.
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hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị 
được giao, vừa phòng, chống dịch, bảo vệ 
sức khỏe của công chức trong Ngành. 

Phòng Tư pháp huyện đã tích cực tham 
mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả công 
tác quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh 
vực về: công tác xây dựng và thi hành pháp 
luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 
kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo 
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp 
pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng 
thực; quản lý công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính và các công 
tác tư pháp khác theo quy định pháp luật. 
Để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 
đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch công 
tác năm đề ra trong bối cảnh cả nước đang 
chung tay phòng chống dịch Covid-19, 
thậm chí huyện Nậm Pồ cũng là một trong 
các địa phương đã xảy ra dịch bệnh, Phòng 
đã căn cứ vào điều kiện thực tế và tình hình 

dịch bệnh để tham mưu, đề xuất điều chỉnh 
hình thức tổ chức thực hiện. Với phương 
châm: “thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên 
môn để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 
2021 đề ra, đồng thời vẫn đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch Covid-19”, trên cơ 
sở Kế hoạch năm đã ban hành, Phòng đã 
điều chỉnh thời gian, nội dung, hình thức 
triển khai theo ý kiến chỉ đạo của huyện về 
công tác phòng, chống dịch, ưu tiên thực 
hiện trực tiếp đối với các hoạt động liên 
quan đến người dân như tập huấn nghiệp 
vụ hòa giải, phổ biến pháp luật, thực hiện 
các thủ tục hành chính, kiểm tra nghiệp vụ 
chuyên môn. Các hoạt động tập huấn, phổ 
biến pháp luật cho đối tượng là cán bộ, 
công chức hoặc giao ban chuyên môn thực 
hiện theo hình thức trực tuyến và thông 
qua việc đăng tải, gửi tài liệu tập huấn.

Tính đến hết tháng 8/2021, Phòng đã 
thực hiện xong nhiệm vụ kiểm tra chuyên 
môn nghiệp vụ đối với 15 xã; thực hiện 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên thuộc tại xã Chà Tở.
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xong các hội nghị tập huấn hòa giải, hội 
nghị phổ biến pháp luật theo kế hoạch; 
100% các thủ tục hành chính được giải 
quyết đúng thời hạn; kiểm tra tính pháp 
lý 46 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính, thực hiện xong việc khảo sát về xử 
lý vi phạm hành chính; xây dựng phiếu 
khảo sát về theo dõi thi hành pháp luật lĩnh 
vực trọng tâm liên ngành; tham mưu cho 
UBND huyện ban hành đầy đủ các văn 
bản chỉ đạo chuyên môn, chế độ thông tin, 
báo cáo đúng nội dung, thời gian quy định.

Bên cạnh việc thi đua thực hiện tốt 
nhiệm vụ chuyên môn, phòng đã phát 
động các công chức trong ngành chung tay 
phòng chống dịch, phát huy gương “người 
tốt, việc tốt”, lãnh đạo phòng đã kết nối với 
các Đoàn, nhóm từ thiện ủng hộ nhu yếu 
phẩm phòng chống dịch cho huyện Nậm 
Pồ như: Đoàn Thiện nguyện Bên Nhau 
(Thái Nguyên), nhóm Thiện nguyện Thiện 

Tâm (Thái Nguyên), nhóm Thiện nguyện 
Nụ Cười Trẻ Thơ (Hà Nội), Cơ sở bảo trợ 
chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
Long Hương (Lào Cai)…. Kêu gọi một 
số bạn bè ủng hộ trực tiếp vào quỹ phòng 
chống Covid của huyện, trực tiếp tiếp nhận 
tiền ủng hộ và chuyển vào quỹ của huyện; 
mua đồ dùng Y tế gửi tặng các Y bác sỹ 
Trung tâm Y tế Mường Lay; tham gia ủng 
hộ Bắc Giang, Hà Nội phòng chống dịch 
cùng nhóm Thiện nguyện Nụ Cười Trẻ 
Thơ (Hà Nội); kêu ủng hộ gia đình gặp hỏa 
hoạn; tặng nhiều khẩu trang vải, quần áo 
các loại cho các em học sinh từ cấp Mầm 
non đến cấp Trung học phổ thông…

Với tinh thần và quyết tâm cao, những 
tháng còn lại trong năm 2021, phòng Tư 
pháp Nậm Pồ phấn đấu triển khai thực 
hiện đầy đủ các Chương trình, Kế hoạch 
do cấp trên chỉ đạo, đảm bảo về nội dung, 
thời gian yêu cầu và hiệu quả./.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho công chức  Tư pháp - Hộ tịch cấp xã 
tại UBND huyện Nậm Pồ.
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Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 
(KVPT) tỉnh Điện Biên năm 2021 
với đề mục: Chuyển lực lượng 

vũ trang (LLVT) tỉnh vào các trạng thái 
sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa 
phương vào các trạng thái quốc phòng; 
tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến 
phòng thủ. Trên tinh thần trách nhiệm cao 
của cả hệ thống chính trị, các lực lượng 

tham gia diễn tập đã nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ. 
Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao 
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của 
cấp ủy Đảng, phương pháp tổ chức điều 
hành của chính quyền trong các trạng thái 
quốc phòng; trình độ sẵn sàng chiến đấu 
của LLVT, năng lực tham mưu của các 
phòng, ban, ngành, đoàn thể; khả năng 
phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng 
thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn 
cấp về quốc phòng, góp phần thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tỉnh, thành 
phố thành KVPT vững chắc, làm thất 
bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa 
bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù 
địch, đồng thời sẵn sàng phương án bảo vệ 
Tổ quốc từ sớm, từ xa. 

Trước khi bước vào diễn tập, Ban Tổ 
chức đã tiến hành bồi dưỡng nguyên tắc, lý 
luận về xây dựng, hoạt động KVPT, diễn 
tập KVPT cho các thành phần. Phát huy 
vai trò nòng cốt trong tham mưu phối hợp, 
hiệp đồng và tổ chức thực hiện cuộc diễn 
tập, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các phương 
án luyện tập phù hợp, sát với điều kiện địa 
hình, nhiệm vụ theo từng tình huống. Phối 
hợp các lực lượng tiến hành xây dựng hệ 
thống căn cứ chiến đấu giả định công phu, 

NÂNG CAO VAI TRÒ THAM MƯU TRONG DIỄN TẬP  
KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH ĐIỆN BIÊN

 � ĐỨC HẠNH 

Xác định là nhiệm vụ chính 
trị trọng tâm trong năm 2021, Ban 
chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ 
tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ 
đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức 
chính trị xã hội, lực lượng Quân sự, 
công an, biên phòng và thành phố 
Điện Biên Phủ đã làm tốt mọi công 
tác chuẩn bị, tham gia diễn tập theo 
đúng tinh thần Nghị quyết số 28 của 
Bộ Chính trị (khóa X); các Nghị 
định số 152, 02, 74 và 32 của Chính 
phủ; củng cố nâng cao chất lượng hệ 
thống văn kiện và các công trình quốc 
phòng gắn với yêu cầu phát triển kinh 
tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới.
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hệ thống công sự chiến đấu và các thiết 
bị, mô hình theo đúng quy định. Nâng cao 
chất lượng soạn thảo hệ thống văn kiện 
luyện tập, diễn tập cả ở 3 cấp (tỉnh, thành 
phố, phường) cho các đối tượng, nhất là 
các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính 
trị xã hội.

Thực hiện ý định của cuộc diễn tập, 
khi chuyển địa phương từ thời bình sang 
thời chiến, các hội nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa 
phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc 
phòng; Kỳ họp HĐND tỉnh ra nghị quyết 
chuyển địa phương vào thời chiến; Hội 
nghị Hội đồng cung cấp KVPT tỉnh triển 
khai công tác chuẩn bị bảo đảm cho tác 
chiến phòng thủ; Hội nghị Đảng ủy Quân 

sự tỉnh; UBND tỉnh và hội nghị các ban, 
ngành, đoàn thể diễn ra đúng quy định, 
phát huy được dân chủ trong thảo luận, 
giải quyết tốt các tình huống đặt ra. Nhất 
là vai trò của quân sự trong nội dung Đảng 
ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác 
chiến phòng thủ của chỉ huy trưởng.

Điểm nổi bật là, các vai diễn ở phần 
vận hành cơ chế đã bám sát chức năng, 
nhiệm vụ của từng ngành, tham mưu, đề 
xuất các giải pháp, nhóm giải pháp trên 
từng lĩnh vực trong chuyển địa phương vào 
thời chiến. Đặc biệt là xử lý các tình huống 
về huy động lực lượng, phương tiện của 
nền kinh tế quốc dân; công tác giáo dục, y 
tế, nông nghiệp và ngân sách bảo đảm cho 
việc tăng chi quốc phòng thời chiến được 

Đồng chí Lê Thành Đô Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập 
thể có thành tích trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2021.
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các thành phần đề xuất giải pháp xử lý phù 
hợp với thực tế của tỉnh, đồng thời bảo 
đảm phòng chống dịch trong suốt quá trình 
trước, trong và sau cuộc diễn tập. Đồng chí 
Nguyễn Văn Thắng UVBCHTW đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy cho rằng: Chúng tôi đánh giá 
rất cao tinh thần vào cuộc của các Sở, ban 
ngành trong việc tham gia diễn tập KVPT, 
có quyết tâm và đề nghị được tham gia 
diễn tập đầy đủ nhất, trách nhiệm nhất tất 
cả các nội dung mà Quân khu, ban thường 
vụ Tỉnh ủy đặt ra trong chương trình diễn 
tập KVPT năm 2021.

Phần xử lý tình huống A2 được Ban 
chỉ đạo diễn tập chỉ đạo lực lượng công an 
phối hợp với quân sự xây dựng phương án 
sát thực tế tình hình ở địa phương; tổ chức 
luyện tập, phát huy được voi trò của các 
ngành và các thành phần tham gia xử tình 
huống nhuần nhuyễn đạt được mục đích, 
yêu cầu đề ra.

Bên cạnh chuẩn bị về văn kiện diễn tập, 
Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo đơn vị thực binh 
tăng cường công tác huấn luyện bổ sung, 
tu sửa, củng cố thao trường bãi tập, xây 
dựng trận địa, các công trình phục vụ diễn 
tập bảo đảm sát thực tế chiến đấu và giáo 
dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 
cho cán bộ, chiến sĩ về cuộc diễn tập. Do 
đó, bước vào phần thực binh bắn chiến 
đấu, các lực lượng đã thực hiện đầy đủ 
theo đúng kế hoạch, đúng hình thái chiến 
đấu, thể hiện được khả năng phối hợp, hiệp 
đồng chặt chẽ giữa các lực lượng: Biên 
phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên. 
Lực lượng thực binh, đã nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ. 

Với phương châm: “Cơ bản, hiệu quả, thiết 
thực” hành động của các mũi tiến công, 
hành động của người chỉ huy, chiến sĩ thể 
hiện rõ nét, đúng nguyên tắc, yêu cầu chiến 
thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối an toàn 
tuyệt đối khi tham gia phần thực binh. 

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên 
cho biết: Diễn ra ngay sau thành công của 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và đại 
hội đảng các cấp, đây là điều kiện thuận 
lợi cho các đồng chí trong cấp ủy, chính 
quyền các cấp nâng cao về kiến thức quốc 
phòng, KVPT, hệ thống chính trị của cấp 
tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã phường, 
thị trấn có nhận thức tốt hơn, nắm được 
trình tự các bước cơ chế vận hành trong 
lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính 
quyền, đặc biệt là vai trò làm tham mưu 
của LLVT trong chuyển lên trạng thái lên 
SSCĐ toàn bộ, chuyển địa phương vào các 
trạng thái về quốc phòng.  

Sau gần 2 ngày, đêm thực hành, cuộc 
diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên 
năm 2021 đã hoàn thành chương trình, 
nội dung, đạt được mục đích yêu cầu đề 
ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Quân 
khu đánh giá là hoàn thành xuất sắc. Qua 
diễn tập KVPT tỉnh đã bổ sung thêm nhiều 
kiến thức, kinh nghiệm cho cấp ủy, chính 
quyền và các sở, ban, ngành; làm cơ sở để 
điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác 
chiến; hoàn thiện quy hoạch thế trận, xây 
dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày thêm 
vững chắc, thực hiện thắng lợi hai nhiệm 
vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới./.
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Quyết định được ban hành theo hình 
thức văn bản quy phạm pháp luật. 
Theo đó, Quyết định số 25/2021/

QĐ-TTg đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc 
cho việc triển khai công tác đánh giá, công 
nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật được thường xuyên, liên tục, bảo 
đảm tính thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Từ 
đó, trách nhiệm của chính quyền cấp xã 
trong thực hiện các nhiệm vụ do pháp luật 
quy định được nâng lên, thể hiện tính công 
khai, minh bạch, đảm bảo tốt hơn quyền 
và lợi ích của Nhân dân tại cơ sở; góp phần 
thực hiện tốt chủ trương xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền, mang lại lợi 
ích thiết thực cho Nhân dân. Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg gồm có 08 Điều, giảm 
02 Điều so với Quyết định số 619/QĐ-
TTg. So sánh với Quyết định số 619/QĐ-
TTg thì Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, 
có một số điểm mới nổi bật như sau:

Một là, quy định về tiêu chí xã, phường, 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy 
định 05 tiêu chí với 20 chỉ tiêu, cụ thể: tiêu 

chí 1: ban hành văn bản theo thẩm quyền 
để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp 
và Pháp luật trên địa bàn (02 chỉ tiêu); tiêu 
chí 2: tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục 
pháp luật (06 chỉ tiêu); tiêu chí 3: hòa giải 
ở cơ sở, trợ giúp pháp lý (03 chỉ tiêu); tiêu 
chí 4: thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 
trấn (05 chỉ tiêu); tiêu chí 5: tổ chức tiếp 
công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, 
khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo 
đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội 
(04 chỉ tiêu). Tổng số điểm tối đa của các 
tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật là 100 điểm. So với Quyết 
định số 619/QĐ-TTg, bộ tiêu chí đã được 
lược bỏ 08 chỉ tiêu trùng lặp, không thuộc 
thẩm quyền của cấp xã; 16 chỉ tiêu được kế 
thừa đã có sự chỉnh sửa để phù hợp, đầy đủ, 
kịp thời với thực tiễn triển khai, thực hiện 
của cấp xã hơn. Đồng thời tại Quyết định 
mới đã bổ sung 04 chỉ tiêu theo hướng chú 
trọng tới công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, trợ giúp pháp lý, nâng cao trách nhiệm 
của cán bộ, công chức trong việc thực thi 
công vụ và chấp hành pháp luật, đảm bảo 
an toàn về an ninh, trật tự… nhằm tạo điều 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN 
TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2022

 � NGUYỄN HÒA

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 25/2021/
QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thay thế Quyết 
định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định 

về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
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kiện tốt nhất cho người dân trong việc tiếp 
cận pháp luật và các quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình.

Hai là, điều kiện công nhận xã, phường 
thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy 
định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật là khi đáp ứng các điều kiện 
sau: tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 
80 điểm trở lên; tổng số điểm của các tiêu 
chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên; trong 
năm đánh giá không có cán bộ, công chức 
là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung 
là cấp xã) bị xử lý kỷ luật hành chính do 
vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ 
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. So 
sánh với Quyết định số 619/QĐ-TTg thì 
Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg chỉ quy 
định tổng số điểm các tiêu chí đạt 80 điểm 
trở lên, không phân biệt xã loại I, loại II, 
loại III; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 
chỉ quy định trong năm đánh giá, không 
có cán bộ, công chức là người đứng đầu 
cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật 
hành chính do vi phạm pháp luật trong 
thực thi công vụ hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự. Tại Quyết định số 619/
QĐ-TTg quy định trong năm đánh giá 
không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử 
lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên 
do vi phạm pháp luật trong thực thi công 
vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành 
vi công vụ trái pháp luật gây ra. Đồng thời 
tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg đã bỏ 
điều kiện về kết quả đánh giá sự hài lòng 
của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 
thủ tục hành chính tại cấp xã.

Ba là, quy định về trình tự, thủ tục 
đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy 
định thời hạn thực hiện đánh giá, công 
nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật theo hướng tăng thêm cho 
cả cấp xã và cấp huyện. Đối với cấp xã 
thời hạn tự chấm điểm, đánh giá kết quả 
thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí; niêm yết 
công khai kết quả tự chấm điểm, đánh giá; 
hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật gửi lên cấp huyện là 
trước ngày 10 tháng 01 năm liền kề năm 
đánh giá; UBND cấp huyện thành lập Hội 
đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật để 
tư vấn, thẩm định giúp Chủ tịch UBND 
cùng cấp xem xét, quyết định công nhận 
và công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật trên Cổng (hoặc Trang) thông 
tin điện tử cấp huyện trước ngày 10 tháng 
02 năm liền kề năm đánh giá. Quyết định 
số 25/2021/QĐ-TTg không quy định việc 
cấp tỉnh phải công bố cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật. Quyết định số 619/
QĐ-TTg quy định Chủ tịch UBND cấp 
xã tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước 
ngày 05 tháng 01 năm liền kề năm đánh 
giá; Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, 
quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật trước ngày 25 tháng 
01 năm liền kề năm đánh giá. Như vậy 
thời hạn của cấp xã đã được nâng lên 05 
ngày và thời hạn cấp huyện được nâng 
15 ngày so với thời hạn được quy định 
tại Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. 
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Tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 
cũng đã nêu rõ việc tổ chức đánh giá, 
công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận năm 2021 vẫn tiếp tục thực hiện 
theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Như vậy, bắt đầu từ 
ngày từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, Quyết 
định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật sẽ có hiệu lực và được áp dụng trên 
toàn quốc. Để kịp thời triển khai trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh 
đã ban hành Công văn số 2313/UBND-
NC ngày 26/07/2021 về triển khai Quyết 
định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật để phổ biến, quán triệt, triển khai đến 
các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo 
đúng quy định./.

TÌM HIỂU QUY ĐỊNH 
CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

 � LÊ ĐÌNH HẢI NAM  
Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 được ban hành có 
hiệu lực pháp luật, với nhiều quy định mới, đặc biệt các quy định về lao 
động nữ được coi là ưu điểm tiến bộ của chính sách lao động hiện nay. 

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, năm 
2020, giải quyết việc làm mới cho 9.436 lao động, đạt 108,46% so với Kế hoạch 
năm. Trong đó, ước thực hiện năm 2020, số lao động trong độ tuổi lao động của 
tỉnh là 355.021 người, chiếm 57,87% tổng dân số, tăng 1,99% so với năm 2019. Số 
lao động tham gia hoạt động kinh tế năm 2020 ước đạt 360.539 người, tăng 2,78% 
so với năm 2019. Tính đến ngày 01/4/2019, dân số của tỉnh Điện Biên là 598.856 
người, trong đó dân số nữ là 295.420 người, chiếm 49,33%, có thể thấy sự tham 
gia của lao động nữ trên thị trường lao động tại tỉnh Điện Biên tương đối lớn, nên 
việc phân tích và phổ biến các nội dung mới trong quy định lao động nữ là cần 
thiết đáp ứng nhu cầu tìm hiểu quy định của pháp luật với đối tượng này. 

Với mục đích phổ biến, giáo dục pháp 
luật, bài viết triển khai trên 05 (năm) khía 
cạnh, cụ thể: 

1. BLLĐ năm 2019 bảo đảm bình 

đẳng giới trong quy định về việc làm 
Thứ nhất, BLLĐ năm 2019 đã cụ thể 

chính sách của Nhà nước đối với lao động 
nữ, theo đó, bên cạnh việc kế thừa nhiều 
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nội dung của BLLĐ năm 2012, BLLĐ 
năm 2019 quy định nhiều vấn đề mới theo 
hướng Nhà nước bảo đảm quyền làm việc 
bình đẳng của lao động nữ trong mối quan 
hệ với lao động nam. Đây là cách bảo vệ 
toàn diện lao động nữ, khi đặt sự bình 
đẳng trong mối quan hệ tương tác về giới, 
tránh quy định “thiên vị” tạo sự hạn chế 
về cơ hội việc làm đối với lao động nữ, 
hơn nữa, khẳng định vị thế của lao động 
nữ không hề yếu thế trong quan hệ lao 
động, việc làm. 

Thứ hai, Nhà nước quy định: “Khuyến 
khích người sử dụng lao động tạo điều 
kiện để lao động nữ, lao động nam có việc 
làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế 
độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, 
làm việc không trọn thời gian, giao việc 
làm tại nhà”. Quy định này ra đời nhằm 
hướng đến mục tiêu bảo vệ lao động nữ 
trong lĩnh vực việc làm, người sử dụng lao 
động tạo điều kiện làm việc linh hoạt và 
phù hợp với lao động nữ, từ đó lao động 
nữ có thể chủ động sắp xếp công việc tại 
đơn vị và công việc tại gia đình. 

2. Quy định mới về đào tạo nghề và 
về công việc có ảnh hưởng xấu đến chức 
năng sinh sản, nuôi con của lao động nữ 

Về đào tạo nghề, khoản 5 Điều 135 
BLLĐ năm 2019 quy định: “Nhà nước 
có kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, 
lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động. Mở 
rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho 
lao động nữ có thêm nghề dự phòng và 
phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và 
chức năng làm mẹ của phụ nữ”. Nhà nước 
mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi 
cho lao động nữ có thêm nghề dự phòng 
và phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh 

lý và thiên chức làm mẹ của phụ nữ. Đào 
tạo nghề dự phòng có ý nghĩa quan trọng 
đặc biệt đối với lao động nữ đang làm các 
công việc có khả năng không bảo đảm tính 
liên lục lâu dài. Khi có nghề dự phòng, lao 
động nữ sẽ thuận lợi hơn khi tìm cho mình 
một công việc khác nếu không thể tiếp tục 
làm công việc cũ, như vậy họ được bảo 
đảm về việc làm. 

Về nghề, công việc có ảnh hưởng xấu 
tới chức năng sinh sản và nuôi con, Điều 
142 BLLĐ năm 2019 quy định về nghề, 
công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng 
sinh sản và nuôi con và Thông tư 10/2020/
TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về 
nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng 
thương lượng tập thể và nghề, công việc 
có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, 
nuôi con đã nêu rõ quy định ảnh hưởng xấu 
tới chức năng sinh sản và nuôi con của lao 
động nữ có 58 loại công việc ảnh hưởng 
xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con; 
38 công việc ảnh hưởng xấu tới chức năng 
mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 
Đây là điểm mới của BLLĐ năm 2019 khi 
đã mở rộng việc làm cho lao động nữ mà 
không cấm như Thông tư 26/2013/TT-
BLĐTBXH. Quy định này đã thay đổi so 
với Điều 160 BLLĐ năm 2012, cấm hoàn 
toàn sử dụng lao động nữ làm các công 
việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh 
đẻ và nuôi con, công việc phải ngâm mình 
thường xuyên dưới nước, công việc làm 
thường xuyên dưới hầm mỏ. Có sự thay 
đổi như trên là bởi vì nhiều ý kiến đã chỉ ra 
rằng quy định tại BLLĐ năm 2012 tuy bảo 
vệ chức năng sinh đẻ và nuôi con của phụ 
nữ, song lại đi ngược lại với các tiêu chuẩn 
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lao động quốc tế hiện đại. Theo đó, Công 
ước CEDAW và Công ước số 111 của ILO 
không cấm hoàn toàn người lao động làm 
các công việc có ảnh hưởng xấu đến chức 
năng sinh đẻ và nuôi con, mà chú trọng 
vào đánh giá rủi ro và đưa ra những biện 
pháp phòng tránh, bảo vệ, không quan tâm 
đến yếu tố giới tính. 

3. Bộ luật Lao động năm 2019 mở 
rộng phạm vi bảo vệ thai sản

BLLĐ năm 2019 quy định lao động nữ 
làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc 
có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản 
và nuôi con khi mang thai và có thông báo 
cho người sử dụng lao động biết thì được 
người sử dụng lao động chuyển sang làm 
công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm 
bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không 
bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích 
cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 
tháng tuổi quy định tại Khoản 2 Điều 137 
BLLĐ năm 2019. BLLĐ năm 2019 đã quy 
định chi tiết hơn và mở rộng phạm vi áp 
dụng quy định về bảo vệ thai sản ở các 
điểm sau đây:

Thứ nhất, quy định về điều kiện làm 
việc của lao động nữ theo hướng chi tiết và 
phù hợp hơn. Theo đó, tùy thuộc vào tính 
chất công việc, pháp luật hiện hành đang 
chia các công việc thành 03 (ba) nhóm là 
công việc trong điều kiện bình thường - 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
- công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm. 

Thứ hai, mở rộng phạm vi áp dụng đối 
với cả các loại công việc không thuộc danh 
mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng 

có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản 
và nuôi con tại Điều 142 BLLĐ năm 2019 
để phù hợp hơn với nhu cầu về bảo vệ thai 
sản của lao động nữ.

Thứ ba, mở rộng khoảng thời gian bảo 
vệ đối với lao động nữ, không chỉ trong 
giai đoạn cuối của chu kỳ thai nghén (từ 
tháng thứ 7 trở đi) mà cả ở đầu và ở giữa 
chu kỳ (từ khi lao động nữ phát hiện việc 
mang thai và thông báo cho người sử 
dụng lao động biết). Xuất phát từ những 
ảnh hưởng lên cơ thể của lao động nữ khi 
mang thai như mệt mỏi, khó chịu, buồn 
ngủ, buồn nôn... cùng với tính chất công 
việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ tác 
động nhiều hơn đến nữ giới trong thời kỳ 
mang thai. Như vậy, việc điều chỉnh điều 
kiện làm việc trong toàn bộ chu kỳ mang 
thai là cần thiết để bảo vệ thai sản cho 
người lao động.

Thứ tư, bổ sung trách nhiệm của người 
sử dụng lao động khi chuyển lao động nữ 
mang thai sang làm công việc khác thì 
cũng đồng thời phải duy trì tiền lương và 
các quyền, lợi ích cũ trong một thời gian 
nhất định. Theo đó, thời gian này được 
kéo dài kể từ khi mang thai đến khi con 
của người lao động đủ 12 tháng tuổi. Như 
vậy, không chỉ điều kiện làm việc mà cả 
thu nhập và các phúc lợi doanh nghiệp đối 
với lao động nữ trong thời kỳ mang thai 
và nuôi con dưới 12 tháng tuổi cũng được 
các nhà làm luật quan tâm và bảo vệ. Điều 
chỉnh này phù hợp với gợi ý của ILO trong 
Khuyến nghị số 191 về Bảo vệ thai sản, 
trong đó yêu cầu người sử dụng lao động 
phải thuyên chuyển lao động nữ mang thai 
hoặc cho con bú sang một vị trí khác mà 
không ảnh hưởng đến thù lao khi không 
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thể thực hiện việc điều chỉnh điều kiện làm 
việc (điểm c khoản 2 mục 6).

4. Bộ luật Lao động năm 2019 hoàn 
thiện khung pháp lý về phòng chống 
quấy rối tình dục tại nơi làm việc

BLLĐ năm 2012 đã quy định nghiêm 
cấm “quấy rối tình dục tại nơi làm việc” 
và cho đây là căn cứ để người lao động 
có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động trong khi chưa hết thời hạn thỏa 
thuận, đặc biệt với người lao động là giúp 
việc gia đình. BLLĐ năm 2019 đã bổ 
sung định nghĩa về quấy rối tình dục tại 
nơi làm việc tại khoản 9 Điều 3 như sau: 
“Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành 
vi có tính chất tình dục của bất kỳ người 
nào đối với người khác tại nơi làm việc 
mà không được người đó mong muốn hoặc 
chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào 
mà người lao động thực tế làm việc theo 
thỏa thuận hoặc phân công của người sử 
dụng lao động”. Mặt khác, Bộ Luật cũng 
bổ sung vấn đề “quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc” vào nội dung quyền của người 
lao động (Điều 5), nghĩa vụ của người sử 
dụng lao động (Điều 6), nội dung thương 
lượng tập thể (Điều 67), nội dung của nội 
quy lao động (Điều 118), căn cứ xử lý kỷ 
luật sa thải (Điều 125), chính sách của Nhà 
nước (Điều 135)… 

5. Bộ luật Lao động năm 2019 thu 
hẹp khoảng cách về giới khi quy định 
tuổi nghỉ hưu giữa lao động nam và lao 
động nữ

Theo quy định tại BLLĐ năm 2012, 
độ tuổi nghỉ hưu thông thường là 55 với 
nữ và 60 với nam. Quy định chênh lệch 
tuổi nghỉ hưu được cho là do sự chênh lệch 
về điều kiện thể lực giữa phụ nữ và nam 

giới, đồng thời là sự bù đắp cho những ảnh 
hưởng khi thực hiện chức năng của phụ 
nữ. Tuy nhiên, quy định này có thể dẫn 
đến phân biệt đối xử giữa nam giới và nữ 
giới và không cho họ có cơ hội và đãi ngộ 
bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp. Trên tinh thần đó, Nghị quyết số 
28-NQ/TW ngày 23/05/2018 về cải cách 
chính sách bảo hiểm xã hội đặt ra yêu cầu 
phải điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục 
tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần 
khoảng cách về giới, đồng thời điều chỉnh 
riêng cho những ngành nghề đặc biệt. 
Điều 169 BLLĐ năm 2019 đã quy định 
theo hướng thu hẹp khoảng cách giữa hai 
giới khi chênh lệch tuổi nghỉ hưu giữa lao 
động nam và lao động nữ từ 05 năm xuống 
còn 02 năm với lộ trình 15 năm bắt đầu từ 
01/01/2021. Có thể lý giải sự thay đổi này 
là để góp phần chủ động ứng phó với vấn 
đề thiếu hụt lao động trong tương lai không 
xa; tăng cơ hội việc làm và thăng tiến của 
phụ nữ, giúp cho nữ giới bình đẳng hơn 
trong lựa chọn việc làm; nâng cao vị thế 
của phụ nữ trong xã hội.

Có thể thấy rằng, Bộ Luật Lao động 
năm 2019 đã cho thấy một sự nỗ lực của 
các nhà làm luật trong việc chuyển dần 
trọng tâm của mục tiêu bình đẳng giới từ 
bảo vệ quyền lợi lao động nữ sang quan 
tâm đến vấn đề của cả hai giới, đồng thời 
cũng có nhiều sửa đổi, bổ sung đáp ứng 
được nhu cầu của thực tiễn về sử dụng lao 
động nữ (lĩnh vực việc làm, bảo vệ thai 
sản, phòng chống quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc, tuổi nghỉ hưu) bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người lao động nhất 
là đối với người lao động nữ./. 
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NUÔI CON NUÔI VÀ HỆ QUẢ CỦA VIỆC NUÔI CON NUÔI
 � PHẠM THỊ NGÂN 

Phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận con 
nuôi (cha mẹ nuôi) với người được nhận làm con nuôi. Ý nghĩa của việc nuôi con 
nuôi là bảo đảm cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội và bảo đảm cho người nhận nuôi 
con nuôi được quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng khi già yếu, ốm đau, tàn tật. Việc 
nuôi con nuôi phải tuân theo các quy định của pháp luật. Việc nuôi con nuôi phải 
được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền và đã có quyết định công nhận nuôi con 
nuôi. Kể từ ngày các bên nhận quyết định công nhận nuôi con nuôi, giữa người 

nhận nuôi và người được nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Theo quy định tại Điều 14 Luật nuôi 
con nuôi năm 2010, người nhận con 
nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: 

“Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Hơn 
con nuôi từ 20 tuổi trở lên; Có điều kiện về 
sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm 
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; Có tư 
cách đạo đức tốt”. Trường hợp cha dượng 
nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng 
của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, 
bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không 
áp dụng quy định “Hơn con nuôi từ 20 tuổi 
trở lên; Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ 
ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 
dục con nuôi”. Theo quy định tại Điều 8 Luật 
nuôi con nuôi, người được nhận làm con nuôi 
có các điều kiện sau: Trẻ em dưới 16 tuổi 
hoặc đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 
tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau 
đây thì cũng đủ điều kiện được nhận làm con 
nuôi: “Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con 
nuôi; Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận 
làm con nuôi”. Như vậy, nếu người nhận 
nuôi con và người được nhận nuôi đảm bảo 
điều kiện theo quy định trên thì có thể thực 

hiện theo thủ tục quy định tại Luật nuôi con 
nuôi. Tuy nhiên, trong việc nuôi con nuôi các 
bên cũng cần biết đến các hệ quả pháp lý sau 
khi nhận nuôi con nuôi, nhất là về vấn đề liên 
quan đến thông tin Giấy khai sinh của người 
được nhận làm con nuôi. Cụ thể:

Trường hợp 1. Nhận con riêng của 
vợ làm con nuôi nuôi trong trường hợp 
giấy khai sinh của con nuôi không có 
thông tin của người cha đẻ và con nuôi 
đang mang họ mẹ. Muốn bổ sung thông 
tin người cha nuôi; thay đổi họ theo họ 
cha nuôi thì phải làm thế nào?

Trước hết, trường hợp này đã được 
cơ quan có thẩm quyền đăng ký và đã có 
quyết định công nhận nuôi con nuôi.

Thứ hai, theo khoản 1 Điều 24 Luật 
Nuôi con Nuôi thì “Kể từ ngày giao nhận 
con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi 
có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ 
và con; giữa con nuôi và các thành viên 
khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có 
các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy 
định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, 
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pháp luật dân sự và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan”, do giấy khai sinh 
của con nuôi chưa có thông tin người cha 
nên nếu muốn thực hiện bổ sung thông tin 
người cha nuôi thì thực hiện được theo thủ 
tục bổ sung hộ tịch theo quy định tại Điều 29 
Luật Hộ tịch, vì theo Nghị định số 24/2019/
NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật nuôi con nuôi, quy định: “việc bổ 
sung, thay đổi thông tin về cha, mẹ trong 
Giấy khai sinh của con nuôi được thực hiện 
theo quy định của pháp luật về hộ tịch”.

Thứ ba, việc thay đổi họ theo họ cha nuôi 
áp dụng điểm b khoản 1 Điều 27 Bộ Luật 
Dân sự năm 2015 “Thay đổi họ cho con nuôi 
từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha 
nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của 
cha nuôi, mẹ nuôi”; tại khoản 1 Điều 7 Nghị 
định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch “Việc thay 
đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi 
theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật 
Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người 
đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối 
với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có 
sự đồng ý của người đó”. Như vậy, đối với 
trường hợp trên, con riêng của vợ trong nội 
dung giấ́y khai sinh không có tên cha, do đó 
việc thay đổi này chỉ cần có sự đồng ý của 
mẹ cháu (tức là người vợ); đồng thời phải có 
sự đồng ý của cháu nếu cháu từ đủ 9 tuổi trở 
và phải ghi rõ trong tờ khai. Thủ tục đăng ký 
thay đổi hộ tịch này thực hiện theo quy định 
tại Điều 29 Luật Hộ tịch. 

Thẩm quyền đăng ký thay đổi, bổ sung hộ 
tịch trong trường hợp nêu trên thực hiện theo 
Luật Hộ tịch, theo đó: Ủy ban nhân dân cấp 

xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi 
cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết 
việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người 
chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân 
Việt Nam cư trú ở trong nước; Ủy ban nhân 
dân huyện nơi trước đây đăng ký hộ tịch hoặc 
nơi cư trú trong nước hiện tại có thẩm quyền 
giải quyết đối với người trên 14 tuổi.

Trường hợp 2. Nhận con riêng của 
vợ làm con nuôi nuôi trong trường hợp 
giấy khai sinh của con nuôi có thông 
tin của người cha đẻ và con nuôi đang 
mang họ cha đẻ. Muốn thay đổi họ của 
con nuôi theo họ cha nuôi (cha dượng) 
thì phải làm thế nào?

Thứ nhất, về quyền thay đổi họ của con 
nuôi: Tương tự như nội dung trên, việc thay 
đổi họ theo họ cha nuôi áp dụng theo điểm b 
khoản 1 Điều 27 Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Thứ hai, muốn thay đổi họ cho con nuôi 
cần có sự đồng ý của cha mẹ đẻ hoặc đồng 
ý của con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên vì: Theo 
Khoản 1 Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia 
đình quy định về Xác định cha, mẹ như sau: 
“Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc 
do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân 
là con chung của vợ chồng...”. Theo đó, khi 
quan hệ hôn nhân đó đã chấm dứt nhưng cả 
hai bố mẹ đẻ đều vẫn còn có quyền và nghĩa 
vụ đối với con đẻ của mình. Vì vậy, việc yêu 
cầu đổi họ tên cho con theo cha dượng phải 
được sự đồng ý của bên bố đẻ. Trong trường 
hợp con đã đủ trên 9 tuổi đồng ý mà bố đẻ 
của con lại không đồng ý về việc thay đổi họ 
theo họ của cha dượng (người chồng hiện 
tại), căn cứ theo những quy định tại khoản 
1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 
15/11/2015 của Chính phủ thì vẫn được thay 
đổi họ của con theo họ cha dượng.

Thứ ba, về trình tự, thủ tục, thẩm quyền 
thực hiện như đã nêu tại trường hợp 1./.
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HỎI - ĐÁP PHÁP LUẬT 
VỀ TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới và 
trong nước, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao đã ban hành Công 
văn số 45/TANTC-PC ngày 30/3/2020 để hướng dẫn xác định tội danh theo quy 

định của Bộ luật hình sự năm 2015 liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
Sau đây là một số câu hỏi – đáp để làm rõ việc xác định tội danh theo quy định của Bộ 
luật hình sự năm 2015 liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, theo hướng dẫn 
tại Công văn số 45/TANTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 
dân Tối Cao, giúp độc giả có thêm kiến thức trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, 
cụ thể như sau:

1. Hỏi: Những hành vi nào gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị 
coi là trường hợp thực hiện “Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 và bị xử lý về: “Tội 
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Đáp: Người đã được thông báo mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về 
từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly mà thực hiện một trong các 
hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị coi là trường 
hợp thực hiện “Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 và bị xử lý về tội “Làm lây lan dịch 
bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”:

Hành vi thứ nhất: Trốn khỏi nơi cách ly.

Hành vi thứ hai: Không tuân thủ quy định về cách ly.

Hành vi thứ ba: Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế 
cách ly.

Hành vi thứ tư: Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

2. Hỏi: Trong trường hợp nào thì một người bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về an 
toàn ở những nơi đông người” theo quy định tại Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015?

 � LÒ CHUNG  
Phòng Tư pháp huyện Mường Ảng
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Đáp: Trong trường hợp người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống 
trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa, thực hiện một trong các 
hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng 
chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở những nơi đông 
người” theo quy định tại Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015:

Một: Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa.

Hai: Không tuân thủ quy định cách ly.

Ba: Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly.

Bốn: Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

3. Hỏi: Trong trường hợp nào chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh 
doanh dịch vụ (Như quán Bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát - xa, cơ sở thẩm mỹ…) 
bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về an toàn ở những nơi đông người” theo quy định 
tại Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015?

Đáp: Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (Như quán 
Bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát - xa, cơ sở thẩm mỹ…) thực hiện hoạt động kinh 
doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 của cơ quan, người có thẩm quyền gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng 
trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội “Vi phạm quy 
định về an toàn ở những nơi đông người” theo quy định tại Điều 295 Bộ luật hình sự 
năm 2015.

4. Hỏi: Trong trường hợp nào thì một người bị xử lý về tội: “Đưa hoặc sử dụng trái 
phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại Điều 288 Bộ luật hình 
sự năm 2015?

Đáp: Người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, 
thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh covid-19 gây dư luận 
xấu thì bị xử lý về tội: “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn 
thông” quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015.

5. Hỏi: Người có hành vi nào thì bị xử lý về tội “Làm nhục người khác” quy định 
tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015?

Đáp: Người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư xúc phạm 
nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch 
bệnh Covid-19, người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội 
“Làm nhục người khác” quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015.
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6. Hỏi: Người có hành vi nào sẽ bị xử lý về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy 
định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015?

Đáp: Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đưa ra thông tin không đúng 
sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt 
tài sản của người khác thì bị xử lý về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại 
Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

7. Hỏi: Người có hành vi nào sẽ bị xử lý về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 
Bộ luật hình sự năm 2015?

Đáp: Người có hành vi đã, đang hoặc nhằm đưa trái phép thuốc, vật tư y tế dùng 
vào việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 
Bộ luật hình sự năm 2015.

8. Hỏi: Người có hành vi nào sẽ bị xử lý về tội “Đầu cơ” quy định tại Điều 196 Bộ 
luật hình sự năm 2015?

Đáp: Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả trong 
tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được nhà nước định giá nhằm 
bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội “Đầu cơ” quy định tại Điều 196 Bộ luật 
hình sự năm 2015.

9. Hỏi: Người có hành vi nào sẽ bị xử lý về tội “Chống người thi hành công vụ” 
quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015?

Đáp: Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản 
trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội 
“Chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015.

10. Hỏi: Người có hành vi nào sẽ bị xử lý về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả 
nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015?

Đáp: Người có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không 
triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội “Thiếu trách nhiệm gây 
hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình 
mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cụ thể là thực hiện tốt “thông điệp 5K” - khẩu trang, 
khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế là biện pháp hữu hiệu đảm bảo 
phòng chống dịch đạt hiệu quả góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh./.
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Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/
ĐUK ngày 06/08/2021 của Đảng 
ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh Điện Biên về Kế hoạch triển khai, 
quán triệt, thực hiện chuyên đề toàn khóa 
nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ 
đề” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ chí minh về ý chí 
tự lực, tự cường và khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên 
đề cung cấp những nội dung cơ bản, 
các giải pháp chủ yếu trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những 
năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự 
lực, tự cường và khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh 
thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 
Chuyên đề được dùng trong sinh hoạt 
chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của 
hệ thống chính trị và được tuyên truyền 
rộng rãi trong toàn thể nhân dân. Theo 
đó, Chuyên đề năm 2021 gồm 02 nội 
dung chính, bao gồm:

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 
HỒ CHÍ MINH NĂM 2021 VỚI CHỦ ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG 

PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC”

Trên cơ sở thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính 
trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 
khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”; Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo 
Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, 
tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, theo đó Ban 
Tuyên giáo Trung ương Đảng đã chủ trì biên soạn, phát hành hành tài liệu (Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, năm 2021) chuyên đề học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa: “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” làm tài liệu sinh hoạt Chi bộ, đoàn thể, 

cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa.

 � PBGDPL
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Thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự 
cường, khát vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc, trong đó đáng chú ý là 
nội dung: Những nội dung cơ bản trong tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về khát vọng phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc; Xây dựng, phát triển đất 
nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao 
dân trí, bồi dưỡng nhân tài; Thực hiện 
khát vọng đất nước giàu mạnh, cường 
thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, 
xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, 
ấm no cho Nhân dân; Xây dựng nền tảng 
kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có 
kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ 
và người dân; Phát huy tối đa nội lực dân 
tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở 
cửa, thu hút đầu tư nước ngoài; Luôn xuất 
phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận 
dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa 
ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; 
không giáo điều, máy móc trong học tập 
kinh nghiệm của nước khác.

Thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Ý 
nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí 
tự lực, tự cường và khát vọng phát triển 
đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Bối cảnh 
thời đại và yêu cầu đặt ra phải phát huy ý 
chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển 
đất nước của toàn dân tộc; Một số giải 
pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thông qua việc học tập, quán triệt 
chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần 
yêu nước, ý chí chí tự lực, tự cường và 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục 
tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng 
đã xác định. Chuyên đề năm 2021, đã 
cung cấp những nội dung cơ bản, các giải 
pháp chủ yếu trong học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh và những năm tiếp theo, nhằm phát 
huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, 
tự cường và khát vọng xây dựng đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và 
phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn phát triển đất nước, nguyện 
vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 
ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện 
và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, 
vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt 
chuyên đề này là một giải pháp góp phần 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội 
XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm 
thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên vận 
dụng phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, 
tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, 
phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân nói 
chung và cống hiến công sức của bản thân 
góp phần vào công cuộc xây dựng, đổi 
mới tại địa phương nơi mình đang sinh 
sống, học tập và công tác nói riêng./.
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Hội Liên hiệp phụ nữ 
(LHPN) phường Tân 
Thanh gồm 17 đồng 

chí tham gia Ban chấp hành, 
10 chi hội với tổng số hội viên 
tính đến năm 2021 là 1.325 hội 
viên. Đội ngũ Ban Chấp hành 
phần lớn các chị em trong độ 
tuổi trung niên có lòng nhiệt 
tình, tâm huyết, năng động luôn 
đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ 
và các phong trào thi đua.

Ngay sau khi được học 
tập, quán triệt, triển khai việc 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh do Đảng bộ phường tổ 
chức, Ban Chấp hành Hội phụ 
nữ phường xác định đây là 
một nội dung quan trọng trong 
công tác xây dựng, phát triển 
tổ chức hội vững mạnh, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, hội viên 

phụ nữ có niềm tin và thực 
hiện tốt tư tưởng, đạo đức lối 
sống của Bác. Quyết tâm thực 
hiện đạt hiệu quả cao nhất, 
góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
phường, Nghị quyết Đại hội 
phụ nữ các cấp. Hàng năm, 
Hội LHPN phường Tân Thanh 
tổ chức hội nghị triển khai 
quán triệt thực hiện Chỉ thị 
số 05-CT/TW theo chuyên đề 
từng năm về “Đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” tới 100% các đ/c ủy 
viên BCH, Chi hội trưởng, 
Chi hội phó. 25/25 chi hội có 
mô hình tiết kiệm theo gương 
Bác, 100% các đồng chí ủy 
viên Ban Chấp hành, Chi hội 
trưởng đều tham gia câu lạc bộ 
“Hũ gạo tình thương” và đăng 
ký thực hiện các nội dung học 
tập và làm theo gương Bác.

Hội luôn chú trọng đến 
công tác tuyên truyền, giáo 
dục phẩm chất, đạo đức lối 
sống, kỹ năng làm vợ, làm mẹ 
và đặc biệt tuân thủ theo chủ 
trương đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của nhà 
nước. Trong năm Hội đã tổ 
chức tuyên truyền được 92 
buổi với 5.718 lượt chị em phụ 
nữ tham gia, kết quả phong 
trào thi đua “Phụ nữ tích cực 
học tập, lao động sáng tạo, 
xây dựng gia đình hạnh phúc” 
gắn với cuộc vận động “Xây 
dựng gia đình 5 không 3 sạch 
và xây dựng đô thị văn minh” 
tiếp tục đi vào cuộc sống, giai 
đoạn 2016-2020. Hội đã tổ 
chức 26 đợt ra quân với 742 
lượt cán bộ hội viên tổng dọn 
vệ sinh đường phố, tổ chức 
thi đua các chi hội có tuyến 
đường điện hoa, phát triển 
96 hội viên mới… Bồi dưỡng 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG TÂN THANH 

GẮN VIỆC HỌC TẬP CHỈ THỊ 05/CT-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 
VỚI THỰC HIỆN PHONG TRÀO HỘI PHỤ NỮ

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đi vào chiều 
sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào 

công tác hội của cán hộ, hội viên phụ nữ phường Tân Thanh.

 � HUYỀN TRANG  
Hội LHPN tỉnh
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phát hiện 83 gương cá nhân 
điển hình tiên tiến, 10 tập thể 
chi hội đạt thành tích xuất sắc 
trên các lĩnh vực.

Phong trào “phụ nữ giúp 
nhau làm kinh tế gia đình”, 
“giúp phụ nữ nghèo do phụ 
nữ làm chủ hộ”, mô hình “ống 
tiền tiết kiệm”, “hũ gạo tiết 
kiệm” đã thật sự giúp phụ nữ 
nghèo có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn phần nào thêm ổn 
định cuộc sống. Chương trình 
phối hợp giữa ngân hàng chính 
sách xã hội với tổ chức Hội 
phụ nữ được giao cho quản 
lý 2 tổ với 42 thành viên tổng 
dư nợ vốn vay gần 2 tỷ 3 trăm 
triệu đồng. Huy động tiết kiệm 
được 78.031.762 đồng. Mô 
hình tiết kiệm chi tổ, góp vốn 
quay vòng đã tạo điều kiện cho 
14 lượt Chị em vay với tổng số 
tiền bằng 286.000.000 đ. Phối 
hợp với quỹ phụ nữ phát triển 
Thành Phố duy trì 24 Cụm 
tiết kiệm với 689 thành viên 
tổng số tiền dư nợ đến nay là 
2.590.290.000đ giải quyết cho 
232 lượt chị em vay vốn phát 
triển kinh tế, tăng thu nhập ổn 
định cuộc sống. Qua phong 
trào “phụ nữ giúp nhau phát 
triển kinh tế gia đình”, xóa đói 
giảm nghèo đã xuất hiện những 
tấm gương phụ nữ tiêu biểu, 
những mô hình phát triển kinh 
tế hiệu quả. Đó là các mô hình 
chăn nuôi VAC của gia đình 
chị Quỳ, chị Hương; mô hình 
chăn Nuôi lợn lái của chị Thúy 

chi hội 20 và rất nhiều mô hình 
kinh doanh các loại dịch vụ, 
nhà hàng như các chị Ngọc, chị 
Nhẫn, chi Đặng Nga, chị Hoa 
đem lại hiệu quả kinh tế cao, 
tạo công ăn việc làm cho hàng 
trăm lao động nữ, nhiều gia 
đình phụ nữ từ hộ trung bình 
vươn lên thành giàu có, khá 
giả có mức thu nhập cao. Đóng 
góp tích cực trong lĩnh vực 
phát triển kinh tế của phường. 

Phong trào thi đua “mỗi 
gia đình nông thôn có một vườn 
rau sạch và nuôi từ 10 con gia 
cầm trở lên” toàn phường đã 
có 223 vườn rau sạch và nuôi 
từ 10 con gia cầm trở lên; kết 
quả thực hiện cuộc vận động “5 
không 3 sạch” gắn với việc học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
giai đoạn 2016-2020 đã có 
1.296 hội viên đạt cả 8 tiêu chí 
của cuộc vận động (đạt 98,7%). 
Trong 05 năm, nhiều mô hình 
câu lạc bộ phụ nữ được thành 
lập mới: thành lập 3 câu lạc bộ 
“5 không, 3 sạch” tại chi hội 1, 
chi hội 9, chi hội 10 gồm 128 
thành viên, 1 câu lạc bộ “chia 
sẻ yêu thương” chi hội 6 có 52 
thành viên, 8 câu lạc bộ chống 
rác thải nhựa; 10 mô hình thu 
gom rác thải tái chế, 7 mô hình 
câu lạc bộ dân vũ văn nghệ thể 
thao. Thông qua hoạt động tổ 
chức truyền thông, các buổi tập 
huấn kiến thức dân số, phòng 
chống tội phạm và tệ nạn xã 
hội giúp các chị em biết cách tổ 

chức cuộc sống gia đình hạnh 
phúc, văn minh, lành mạnh, 
nâng cao vai trò của người phụ 
nữ trong gia đình, ngoài xã hội 
từng bước hoàn thiện bản thân, 
góp phần tích cực vào sự phát 
triển chung của phường.

Thấm nhuần giá trị to lớn 
trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
xóa đói giảm nghèo, theo Bác là 
“Làm cho người nghèo thì đủ 
ăn, người đủ ăn thì khá giàu, 
người giàu thì giàu thêm”. Vì 
lẽ đó các hoạt động giảm nghèo 
được Hội LHPN  chú trọng, duy 
trì thường xuyên đạt hiệu quả để 
giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ có 
địa chỉ. Kết quả câu lạc bộ “Hũ 
gạo tình thương” hỗ trợ gạo ăn 
theo quý cho 3 hộ phụ nữ nghèo 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
tại xã Thanh Minh, xã Tà Lèng, 
chi hội phụ nữ tổ dân phố 7 với 
tổng số gạo hỗ trợ trên 2 tấn; 
hỗ trợ xây, sửa chữa 2 ngôi nhà 
cho phụ nữ xã thanh Minh và xã 
Nà Nhạn trị giá 25.000.000đ; 
vận động quyên góp ủng hộ 
“Ngày vì người nghèo” 240 kg 
gạo, 28.420.000 đồng, ủng hộ 
đồng bào bị thiên tai, lũ quét, 
phòng chống covid-19 với số 
tiền 21.500.000đ, tặng tân binh 
lên đường nhập ngũ 2.500.000 
đồng thăm hỏi và tặng quà các 
mẹ, vợ liệt sỹ nhân ngày 27/7 trị 
giá hơn 7.500.000 đồng.

Bên cạnh Phong trào thi 
đua “Phụ nữ tích cực học tập, 
lao động sáng tạo, xây dựng 
gia đình hạnh phúc” các phong 
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trào phát triển kinh tế, văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao, Hội 
còn làm tốt công tác tuyên truyền, 
phổ biến nâng cao kiến thức, giáo 
dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ 
thông qua các hoạt động tọa đàm, 
hội thi, giao lưu văn nghệ, thi đấu 
thể thao... giúp chị em phụ nữ toàn 
phường phát huy truyền thống 
tốt đẹp của người phụ nữ Việt 
Nam, vượt qua mọi khó khăn, tự 
tin trong mọi lĩnh vực, phấn đấu 
cùng nhau phát triển góp phần 
nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ 
trong gia đình và ngoài xã hội, trở 
thành một lực lượng nòng cốt, tiên 
phong trong mọi lĩnh vực, đóng 
góp vào sự nghiệp đổi mới trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước.

Giai đoạn 2016-2020 Hội 
phụ nữ phường Tân Thanh đã đạt 
được nhiều thành tích trong việc 
thực hiện “học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” gắn với việc thực hiện 
các phong trào Hội và các chương 
trình kế hoạch, các Chỉ thị, Nghị 
quyết của Đảng ủy, Hội phụ nữ 
Thành Phố Điện Biên Phủ, Nghị 
quyết Đại Hội đại biểu phụ nữ 
phường khóa IV. Với sự cố gắng 
và nỗ lực của BCH Hội LHPN 
phường Tân Thanh trong những 
năm qua, Hội đã vinh dự được 
đón nhận 3 bằng khen của Trung 
ương Hội LHPN Việt Nam, 5 
bằng khen của Hội LHPN tỉnh 
Điện Biên và rất nhiều giấy khen 
của Hội phụ nữ Thành phố cùng 
các cấp ngành trao tặng./. 

Sự vận dụng đúng đắn các 
quy định của pháp luật 
và cả những tâm sự, tình 

cảm, trăn trở về nghề nghiệp, 
về cuộc sống đã tạo nên những 
điểm tựa cho sự thành công của 
các vụ án. Tham gia trợ giúp 
pháp lý cho nhiều người, với 
nhiều hoàn cảnh khác nhau, 
nhưng để lại ấn tượng sâu đậm 
trong tôi là vụ án của một chàng 
trai mới 16 tuổi. Đó là Hồ A 
B, trú tại xã Sa Lông, huyện 
Mường Chà, xin giới thiệu câu 
chuyện pháp luật về “Hậu quả 
của phút nông nổi và giọt nước 
mắt muộn màng”.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn 
yêu cầu trợ giúp pháp lý của 
Hồ A B, biết B là đối tượng 
được trợ giúp pháp lý theo quy 
định của pháp luật nên lãnh đạo 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã 

cử Trợ giúp viên pháp lý tham 
gia để bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp cho B với nội dung 
diễn biến vụ việc như sau:

Hồ A B quen biết với Chớ 
Thị D trú tại bản Trúng Dình, 
xã Huổi Lèng, huyện Mường 
Chà từ đầu năm 2020. Chiều 
ngày 03/2/2021, B cùng Hồ A S 
là người cùng bản với B xuống 
xã Huổi Lèng chơi và uống 
bia. Khi đang chơi với bạn thì 
B thấy D đi mua đồ nên B đã 
lấy xe máy chở D về nhà, sau 
đó B quay về nhà lấy điện thoại 
rồi tiếp tục đến nhà của D uống 
rượu và ăn cơm cùng với Hồ 
A H, S, và anh trai D là Chớ A 
G. Khoảng 21 giờ cùng ngày, 
B thấy D ngồi ở đống củi, B 
nảy sinh ý định qua hệ tình dục 
với D nên rủ D đi chơi. B lấy 
xe máy mượn của H chở D đến 

HÀNH TRÌNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

  PHÚT NÔNG NỔIPHÚT NÔNG NỔI
Trợ giúp pháp lý là nghề luôn luôn sát cánh cùng 

dân, những đối tượng yếu thế trong xã hội, tìm đến với 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý như là cứu cánh cuối cùng 
của mình để mong tìm lại được chân lý và lẽ phải. Không 
phải vụ việc nào cũng thành công, cũng đạt được như 
mong muốn, nhưng những bài học kinh nghiệm, những 
đóng góp nhỏ từ việc tiếp xúc gặp gỡ đối tượng đến việc 
xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, nghiên cứu hồ sơ, 
phân tích các tình tiết khách quan của vụ việc đã góp 
phần làm nên hiệu quả của công tác Trợ giúp pháp lý. 
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khu vực bản Huổi Toóng 2, xã 
Huổi Lèng, huyện Mường Chà 
thì dừng xe ở đường. B nói với 
D là muốn quan hệ tình dục, 
thì D đã từ chối. B kéo D vào 
trong bụi cây và đẩy D xuống 
đất. Mặc dù D ra sức chống cự, 
vùng vẫy nhưng không được, B 
vẫn lấy tay giữ tay D lại để thực 
hiện hành vi đồi bại. 

Căn cứ vào các tình tiết và 
chứng cứ của vụ án, Viện Kiểm 
sát nhân dân huyện Mường Chà 
truy tố Hồ A B phạm tội “Hiếp 
dâm người dưới 16 tuổi” theo 
quy định tại điểm a, khoản 1, 
Điều 142, Bộ luật Hình sự. Hội 
đồng xét xử nhận định, thời 
điểm Hồ A B xâm hại cháu Chớ 
Thị D mới 13 tuổi 02 tháng, 
bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội 
phạm theo quy định pháp luật. 
Mặc dù mới 13 tuổi, với cơ thể 

vẫn gầy yếu, nhỏ con thế nhưng 
B vẫn nảy sinh ý định xấu. Khi 
bị D chống cự, B vẫn không 
buông tha mà cố thực hiện xong 
hành vi giao cấu của mình.

Trong thực tế hiện nay, 
tình hình xâm hại trẻ em đang 
có chiều hướng gia tăng, hành 
động của B đối với cháu D lúc 
cháu mới hơn 13 tuổi đã ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe, tâm lý, để lại tổn hại về 
mặt tinh thần lâu dài đối với 
cháu. Vì thế với những hành 
vi này cần phải có một bản án 
nghiêm khắc, đủ sức răn đe đối 
với Hồ A B.

Hành trình của Trợ giúp 
viên pháp lý

Trong quá trình trợ giúp 
pháp lý cho Hồ A B, Trợ giúp 
viên đã tham gia hỏi cung cùng 

cơ quan điều tra, xuống hiện 
trường nơi xảy ra vụ án để nắm 
bắt thông tin, cũng như gặp 
gỡ nhân chứng và trao đổi với 
người bị hại để Trợ giúp viên 
pháp lý xác định được hướng 
bào chữa theo hướng giảm nhẹ 
mức hình phạt xuống mức thấp 
nhất nhằm giúp B sớm được 
hòa nhập với cộng đồng, sớm 
trở lại cuộc sống với gia đình, 
xã hội.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Trợ 
giúp viên pháp lý đã đưa ra 
những lập luận trên cơ sở các 
quy định của pháp luật về quy 
định đối với người chưa thành 
niên phạm tội, các tình tiết về 
giảm nhẹ và đề nghị Tòa án 
cho B được hưởng mức thấp 
nhất có thể của khung hình phạt 
dành cho người chưa thành niên 
phạm tội và không áp dụng hình 

  �� NGUYỄN LAN NGUYỄN LAN   
Chi nhánh TGPL số 2 huyện Mường ChàChi nhánh TGPL số 2 huyện Mường Chà

Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước hướng dẫn các quy định Trợ giúp viên pháp lý - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước hướng dẫn các quy định 
của pháp luật đến người được trợ giúp pháp lý.của pháp luật đến người được trợ giúp pháp lý.
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phạt bổ sung đối với bị cáo. Hội 
đồng xét xử sau khi nhận thấy 
B thành khẩn khai nhận hành 
vi phạm tội của mình, phạm tội 
lần đầu, không có tình tiết tăng 
nặng, là người chưa thành niên 
nên sau khi đã cân nhắc các ý 
kiến đề xuất của Viện kiểm sát 
nhân dân huyện, gia đình D và 
Trợ giúp viên pháp lý đã tuyên 
án B chịu mức án thấp nhất của 
khung hình phạt là 5 năm tù. 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã 
giúp cho bị cáo Hồ A B từ chỗ 
bị truy tố từ khung hình phạt 
cao nhất chỉ còn chịu mức án 
thấp nhất. 

Phiên tòa khép lại trong 
lặng lẽ, Hồ A B cúi đầu tra tay 
vào còng số tám, được hai cán 
bộ công an áp giải ra xe chuyên 
dụng. Người mẹ đứng tựa vào 
cửa phòng xử án nhìn con như 
đứt từng khúc ruột. Khi B đi 
qua, chị đưa tay níu lấy áo con 
trai trong vô vọng. Chiếc xe 
chuyên dụng đưa con trai rời 
khỏi sân trụ sở Tòa án, người 
mẹ cũng thẩn thờ cất từng bước 
nặng nhọc ra về. Trời trưa hè 
nắng rát bỏng, dáng chị lầm lũi 
dần khuất ở phía cuối đường. 
Thật đáng buồn cho các bậc cha 
mẹ khi phải chứng kiến đứa con 
của mình rời đi như vậy. B đã 
phải trả giá cho hành vi phạm 
tội của mình nhưng đây cũng 
là một bài học mà bố mẹ B và 
những người làm cha, làm mẹ 
phải xót xa cho sự thiếu hiểu 
biết của một số bộ phận thiếu 
niên. Hi vọng B thực sự hối hận 

về các hành vi của mình để sau 
thời gian cải tạo, giam giữ B sẽ 
trở thành người có ích cho gia 
đình, xã hội. Còn với các Trợ 
giúp viên pháp lý là sự bình 
yên, thanh thản vì đã góp một 
phần sức lực nhỏ bé của mình 
vào sự nghiệp trợ giúp pháp lý.

Bên cạnh đó, không thể 
không nhắc tới tình trạng xâm 
hại trẻ em hiện nay, chúng ta cần 
sự lên tiếng, can thiệp kịp thời 
của bị hại để trừng trị thích đáng 
kẻ phạm tội, sự im lặng có thể 
dẫn lối cho những kẻ phạm tội 
tiếp tục thực hiện hành vi tội lỗi. 
Để hạn chế tội phạm xâm hại trẻ 
em nói chung và xâm hại tình 
dục nói riêng, cần sự phối hợp 
của các ban, ngành, đoàn thể 
địa phương đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, giáo dục pháp luật 
để nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của nhân dân; đặc biệt 
là tuyên truyền các nội dung 
liên quan đến bảo vệ quyền trẻ 
em, các hành vi vi phạm pháp 
luật liên quan đến trẻ em. Đồng 
thời, mỗi gia đình cần quan 
tâm đến con, em trong gia đình 
mình hơn, thường xuyên tâm 
sự, chia sẻ, giáo dục giới tính 
cho trẻ, nhất là cảnh giác trước 
những cử chỉ, hành động lạ của 
những người tiếp xúc với trẻ để 
trẻ có thể tự bảo vệ mình, không 
để đối tượng có cơ hội thực hiện 
hành vi phạm tội mang lại môi 
trường lành mạnh để thế hệ trẻ 
tương lai của đất nước được học 
tập, phát triển trong xã hội văn 
minh, hạnh phúc./.

Tham gia gia công tác 
phòng, chống dịch trên 
biên giới, BĐBP tỉnh 

hiện có hơn 300 đồng chí cán 
bộ Đoàn, ĐVTN đang thực 
hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt. 
Xác định công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 
là nhiệm vụ hàng đầu, nhiều 
cán bộ Đoàn, ĐVTN đang 
công tác tại cơ quan Bộ Chỉ 
huy và Tiểu đoàn Huấn luyện 
- cơ động đã xung phong lên 
đường tăng cường cho các 
Đồn Biên phòng trên địa bàn 
các huyện: Nậm Pồ, Mường 
Nhé… nhằm đảm bảo công 
tác phòng chống dịch được 

Từ khi dịch 
Covid-19 bùng phát, 
hàng trăm đoàn viên, 
thanh niên (ĐVTN) 
thuộc Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng (BĐBP) 
tỉnh đã tham gia công 
tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Phát huy vai 
trò xung kích của tuổi 
trẻ, những người lính 
quân hàm xanh dù tuổi 
đời còn rất trẻ nhưng đã 
có mặt ở nơi tuyến đầu, 
các đường mòn, lối mở, 
ngày đêm bám trụ tại 
các tổ, chốt, tuần tra, 
kiểm soát chặt chẽ, ngăn 
chặn các đối tượng xuất 
nhập cảnh trái phép vào 

nội địa.



35TÖ PHAÙP ÑIEÄN BIEÂN

DIỄN ĐÀNDIỄN ĐÀN

liên tục, xuyên suốt. Sự góp 
sức, chung tay của tuổi trẻ 
BĐBP có ý nghĩa hết sức 
quan trọng cùng toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân chiến 
thắng đại dịch. Thượng úy 
Đỗ Xuân Điềm, Trợ lý công 
tác quần chúng, Phòng Chính 
trị BĐBP tỉnh cho biết: Chiến 
dịch thanh niên tình nguyện 
hè của tuổi trẻ của BĐBP 
tỉnh năm 2021 tập trung vào 
nhiệm vụ phòng chống dịch 
Covid-19, nhiệm vụ bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ an ninh 
biên giới quốc gia, giúp đỡ 
nhau trong thực hiện nhiệm 
vụ và giúp đỡ quần chúng 

nhân dân trên địa bàn khu vực 
biên giới phát triển sản xuất 
và thích ứng với điều kiện 
tình hình mới.

Đường tuần tra biên giới 
nhỏ hẹp, gập ghềnh những 
sỏi đá, đi lại khó khăn nhưng 
cũng không thể ngăn nổi bước 
chân của những người lính trẻ 
tại Chốt phòng, chống dịch số 
1 của Đồn Biên phòng A Pa 
Chải. Đứng chân trên khu vực 
cột mốc số 2 tuyến biên giới 
Việt Nam - Trung Quốc. Trong 
điều kiện khí hậu mưa gió khắc 
nghiệt, khó khăn, cơ sở vật 
chất còn thiếu thốn nhưng với 
quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh 

Covid-19, các ĐVTN thực 
hiện nhiệm vụ tại đây luôn 
nêu cao tinh thần quyết tâm, 
khắc phục khó khăn; kiên trì 
bám chốt, kiểm tra, kiểm soát 
đường biên, lối mở, không cho 
người qua lại trái phép trên 
biên giới. Trung úy Lê Tuấn 
An, nhân viên kiểm soát Đồn 
Biên phòng A Pa Chải chia sẻ: 
Trực chốt ở địa bàn sát biên 
giới gặp rất nhiều khó khăn 
nhưng nhận được sự quan tâm 
của các cấp, nên chúng tôi 
đã hoàn thành tốt chức trách 
nhiệm vụ được giao, từ đó 
tôi và đồng đội đóng góp một 
phần công sức nhỏ bé vào công 

TUỔI TRẺ BIÊN PHÒNGTUỔI TRẺ BIÊN PHÒNG
QUYẾT TÂM NGĂN CHẶN DỊCH BỆNHQUYẾT TÂM NGĂN CHẶN DỊCH BỆNH

  �� QUANG HƯNG - ĐỨC HẠNHQUANG HƯNG - ĐỨC HẠNH

Tuổi trẻ BĐBP đồn Mường Mươn phối hợp tuần tra đường biên mốc giới phòng chống dịch Covid-19.
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cuộc chống dịch… và thực 
hiện nghiêm các quy định 
của cấp các ngành cũng như 
của Nhà nước để góp phần 
vào chiến thắng đại dịch.

Không chỉ kiểm soát, 
ngăn chặn các đối tượng 
xuất nhập cảnh trái phép 
qua biên giới, các anh còn 
tăng cường tuyên truyền 
cho nhân dân biên giới về 
các biện pháp phòng, chống 
dịch. Với khẩu hiệu “Mỗi 
cán bộ, ĐVTN BĐBP tỉnh là 
một tuyên truyền viên trong 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19”. Tuổi trẻ BĐBP 
tỉnh đã triển khai tuyên 
truyền, vận động được 125 
buổi cho 6.980 lượt người 
dân ở khu vực biên giới. 
Các chi đoàn ở Đồn Biên 
phòng đã sử dụng linh hoạt 
các biện pháp tuyên truyền, 
song cũng nghiêm túc thực 
hiện quy định phòng dịch. 
Trong đó đã tuyên truyền 
tập trung đảm bảo giãn cách 
và đeo khẩu trang được 
25 buổi, 1.542 lượt người 
nghe; tuyên truyền trên loa 
truyền thanh tại các bản 
giáp biên được 1.224 giờ; 
tuyên truyền lưu động bằng 
loa kéo được 78 giờ, phát 
1.506 tờ rơi và trực tiếp 
tới 4.839 gia đình để vận 
động ký cam kết thực hiện 
nghiêm các quy định phòng, 
chống dịch Covid-19 và 
xuất, nhập cảnh trái phép. 
Để có được những kết quả 

đó, dưới sự chỉ đạo quyết 
liệt của Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh, các Đồn Biên phòng 
cũng quan tâm, động viên 
ĐVTN yên tâm thực hiện 
nhiệm vụ, phát huy tinh 
thần xung kích trên tuyến 
đầu mặt trận phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, quyết 
tâm ngăn chặn sự lây lan 
của bệnh dịch.

Thiếu tá Trịnh Văn 
Thắng, Chính trị viên Đồn 
Biên phòng Si Pha Phìn, 
BĐBP tỉnh cho biết thêm: 
Thực hiện sự chỉ đạo của cấp 
trên với tinh thần “Chống 
dịch như chống giặc”, Đảng 
ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng 
Si Pha Phìn đã lãnh đạo chỉ 
đạo tổ chức triển khai thực 
hiện nhiều biện pháp trong 
đó đặc biệt phát huy vai 
trò xung kích sáng tạo của 
đoàn viên thanh niên đơn vị 
trong tham gia phòng chống 
dịch Covid-19 không để 
dịch bệnh lây lan qua biên 
giới vào địa bàn đơn vị… 
đoàn viên thanh niên đơn vị 
có nhiều đồng chí tuổi đời 
và tuổi quân ngũ còn rất trẻ, 
nhìn chung đội ngũ cán bộ, 
đoàn viên thanh niên đơn 
vị luôn có lập trường tư 
tưởng kiên định vững vàng 
yên tâm công tác, sẵn sàng 
nhận và hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao. 

Hiện nay, Bộ đội biên 
phòng tỉnh liên tục duy trì 
hơn 530 cán bộ, chiến sĩ 

và dân quân tại 76 tổ, chốt; 
trong đó có 57 tổ, chốt cố 
định, 19 tổ lưu động ngày 
đêm bám chốt, liên tục 
tuần tra, kiểm soát; đảm 
bảo quản lý chặt chẽ đường 
mòn, lối mở trên khu 
vực biên giới; kiên quyết 
không để xảy ra tình trạng 
xuất nhập cảnh trái phép. 
Để làm tốt công tác ngăn 
chặn dịch bệnh trên tuyến 
biên giới trong thời gian 
qua có sự đóng góp không 
nhỏ của hàng trăm cán bộ, 
ĐVTN trong Bộ Chỉ huy 
BĐBP tỉnh. Với tinh thần 
trách nhiệm và ý chí quyết 
tâm cao nhất, nhiều đồng 
chí đã gác lại những việc 
riêng của cá nhân và gia 
đình để tham gia lực lượng 
tăng cường cho các tổ trực 
sẵn sàng cơ động thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống 
dịch Covid-19 tại Đồn Biên 
phòng. Xác định nhiệm vụ 
phòng chống dịch sẽ còn 
lâu dài và gian khổ, vì vậy 
mỗi cán bộ, chiến sĩ ĐVTN 
BĐBP tỉnh luôn giữ vững 
bản lĩnh, kiên định lập trường 
và quyết tâm vừa thực hiện 
tốt nhiệm vụ bảo vệ vững 
chắc chủ quyền lãnh thổ 
trên biên giới, vừa tham gia 
phòng chống dịch Covid-19 
hiệu quả; góp phần đem lại 
cuộc sống ổn định cho nhân 
dân nơi phên dậu Tổ quốc 
trong tình hình mới./.


