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Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, là năm 
tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ XII, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, Đại hội 
thi đua lần thứ IV của ngành Tư pháp, là năm có nhiều sự kiện quan 
trọng của đất nước, của ngành Tư pháp. Với quyết tâm cao, phấn đấu 
cùng các cấp, các ngành hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2015, toàn 
ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm đúng tiến 
độ, nâng cao chất lượng mọi lĩnh vực công tác, đặc biệt là các nhiệm 
vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2015, công tác tư 
pháp của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là 
công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được xác định là nhiệm 
vụ quan trọng và được Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp quan tâm 
chỉ đạo thực hiện trong suốt thời gian qua. Theo đề xuất của Sở Tư 
pháp, UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng VBQPPL của UBND 
tỉnh năm 2015 (Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 và 
Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 05/8/2015), với 63 văn bản. Kết 
quả Chương trình xây dựng VBQPPL của UBND tỉnh năm 2015 thực 
hiện được 60/63 văn bản, đạt tỷ lệ 95,2%, tăng hơn so với năm trước 
(năm 2014 đạt 94,9%); trong đó Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh 
ban hành 05 VBQPPL, phục vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hộ 
tịch, công chứng, bán đấu giá tài sản. Mặt khác, nhằm cụ thể hóa các 



2

quy định của Trung ương cho phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương, UBND tỉnh đã ban hành 17 văn bản ngoài Chương trình. 

Công tác thẩm định VBQPPL ngày càng được chú trọng nâng cao 
chất lượng, bảo đảm vai trò “gác cổng” về mặt pháp lý của cơ quan tư 
pháp. Các dự thảo VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành đều được 
UBND tỉnh phân công Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình ký ban 
hành. Sở Tư pháp đã thẩm định trên 80 VBQPPL và đóng góp ý kiến 
93 VBQPPL. Để khắc phục tình trạng cơ quan chủ trì soạn thảo dự 
thảo VBQPPL chậm so với tiến độ hoặc dự thảo VBQPPL nội dung 
chưa đầy đủ, sai sót về hình thức nhưng gửi lấy ý kiến đóng góp 
hoặc gửi Sở Tư pháp thẩm định, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch 
số 20/KH-STP ngày 10/4/2015 về việc phối hợp với các sở, ngành 
tỉnh tham gia soạn thảo VBQPPL năm 2015.

 Công tác kiểm tra VBQPPL trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng 
cường, thực hiện thường xuyên, kịp thời đôn đốc và theo dõi việc xử 
lý những văn bản qua kiểm tra có dấu hiệu vi phạm. Sở Tư pháp đã 
giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 42 VBQPPL, tiếp nhận và kiểm tra theo 
thẩm quyền 55 văn bản của HĐND. Ngoài việc tăng cường công tác 
kiểm tra thường xuyên, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra công 
tác ban hành văn bản năm 2015 (theo Kế hoạch số 76/KH-UBND 
ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh) tại 08 sở và 05 huyện, thị xã. Qua 
kiểm tra, Đoàn đã có văn bản kết luận và kiến nghị UBND tỉnh có văn 
bản chỉ đạo chấn chỉnh việc thực hiện công tác ban hành VBQPPL, 
công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL.

Công tác rà soát VBQPPL tiếp tục được thực hiện thường xuyên, 
quan tâm triển khai theo các chuyên đề, lĩnh vực, nhất là tập trung 
rà soát, hệ thống hóa VBQPPL phù hợp với Hiến pháp, các Luật mới 
được ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND tỉnh 
đã ban hành Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên 
địa bàn tỉnh Tiền Giang (Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 
20/11/2013), nhằm đưa công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL ở địa 
phương đi vào nề nếp, có sự phối hợp chặt giữa các sở, ngành trong 
việc thực hiện công tác này. 

Triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 
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của Chính phủ, Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
số 150/KH-UBND ngày 14/8/2015 tổ chức thực hiện việc cập nhật 
VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
pháp luật. Đến nay, Sở Tư pháp thực hiện cập nhật 50 văn bản vào Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Việc cập nhật văn bản vào Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về pháp luật đã góp phần cùng cả nước xây dựng Cơ sở 
dữ liệu pháp luật được thống nhất, cung cấp chính xác, kịp thời văn 
bản phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên 
cứu, tìm hiểu, áp dụng và thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân.

Nhìn chung, công tác văn bản có nhiều chuyển biến tích cực so 
với trước đây; đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành các mặt 
kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, còn một số sở, ngành 
chậm xây dựng hoặc chưa chủ động phối hợp với các sở, ngành 
liên quan trong việc xây dựng văn bản để trình UBND tỉnh ban hành 
văn bản theo Chương trình; văn bản ban hành ngoài Chương trình 
còn nhiều; công tác kiểm tra VBQPPL được tăng cường, nhưng việc 
đôn đốc và theo dõi việc xử lý những văn bản qua kiểm tra có sai 
sót chưa được kịp thời. Việc tổ chức đánh giá tính khả thi, hiệu quả 
tác động của văn bản trong quá trình tổ chức thực hiện trong thực 
tế chưa được chú trọng thực hiện dẫn đến chậm nghiên cứu, đề xuất 
cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản cho 
phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Năm 2016 là năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
2016-2020, là năm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của ngành 
Tư pháp với những khâu đột phá trên tất cả các lĩnh vực công tác. 
Đối với công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát và hệ thống 
hóa VBQPPL, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 
sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ban hành VBQPPL năm 
2015 bảo đảm thực hiện thống nhất quy định mới của Luật, đổi mới 
căn bản về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành VBQPPL. Tổ chức 
tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật quan trọng được 
HĐND, UBND tỉnh giao.
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- Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra VBQPPL 
theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, trước hết là cải 
tiến quy trình xây dựng và ban hành các VBQPPL, đảm bảo tính hợp 
hiến, hợp pháp, đồng bộ và khả thi của hệ thống văn bản pháp luật. 
Đồng thời, tập trung tham gia góp ý xây dựng các dự án Luật, Pháp 
lệnh để cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp đảm bảo tiến độ, 
chất lượng. 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra VBQPPL, đôn 
đốc và theo dõi việc xử lý những văn bản qua kiểm tra có dấu hiệu 
vi phạm.

- Tổ chức thực hiện rà soát các VBQPPL hiện hành, trong đó tập 
trung rà soát các văn bản liên quan đến công tác xây dựng, kiểm tra, 
rà soát văn bản; đồng thời, chú trọng rà soát thường xuyên, đột xuất 
theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương, theo yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế 
của tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới, cần tập trung 
thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

- Triển khai hiệu quả Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm 
định, ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó tạo cơ 
chế để Mặt trận Tổ quốc tham gia phản biện đối với các dự thảo văn 
bản, đề án dự kiến được ban hành. Theo dõi, đề xuất UBND tỉnh chỉ 
đạo quyết liệt đối với các sở, ngành, địa phương trong việc tham 
mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các VBQPPL.

- Nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức pháp chế, cán bộ 
pháp chế sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm sự tham 
gia tích cực, chủ động và có hiệu quả của tổ chức pháp chế, cán 
bộ pháp chế trong việc tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh xây dựng 
chính sách, pháp luật của tỉnh. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm 
tra, rà soát VBQPPL cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây 
dựng, thẩm định chính sách; soạn thảo, thẩm định VBQPPL của các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND, các Ban của HĐND các cấp.
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- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc kiểm tra công tác ban 
hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. Kịp thời phát 
hiện những sai sót, không phù hợp để chấn chỉnh hoặc đề xuất biện 
pháp xử lý vi phạm.

- Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm 
tra, xử lý, rà soát VBQPPL để hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện hoặc kiến nghị, đề 
xuất Bộ, ngành Trung ương kịp thời có biện pháp, giải pháp khắc 
phục các khó khăn, vướng mắc của địa phương./.
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HIỆU QUẢ 03 NĂM TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Phạm Văn Chính
Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được xác định 
là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật (PL) và có vai trò 
hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa (XHCN), xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN 
của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Xuất phát từ vai trò, 
ý nghĩa quan trọng đó, thời gian qua Đảng và Nhà nước ta luôn 
quan tâm đến công tác PBGDPL. Ngày 20/6/2012, Quốc hội nước 
Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật 
PBGDPL, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. 

Qua 03 năm tổ chức triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã tổ chức 
triển khai Luật PBGDPL và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL 
được 1.787 cuộc với 46.891 lượt người dự. Hình thức PBGDPL không 
ngừng được đổi mới, nội dung bám sát và phục vụ kịp thời việc triển 
khai thực hiện và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

Thực hiện Luật PBGDPL, trong 03 năm qua, các ngành, các cấp 
đã tổ chức triển khai thực hiện các hình thức tuyên truyền PL như: 
thông qua hội nghị, hội thi, tập huấn nghiệp vụ, Ngày PL, tư vấn, giải 
thích PL, trợ giúp pháp lý lưu động… cụ thể như sau:

- Phổ biến PL trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu PL; cung cấp 
thông tin, tài liệu PL: Hình thức này thường được áp dụng phổ biến 
trong các buổi triển khai văn bản PL mới, các cuộc tập huấn, sinh 
hoạt chuyên đề, lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, tổ an ninh công 
nhân, tổ nhân dân tự quản, các chi, tổ hội của các đoàn thể, câu 
lạc bộ PL, hoạt động trợ giúp pháp lý, Ngày PL, qua các phiên tòa 
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xét xử lưu động, hoạt động hòa giải, tư vấn PL… Trong 03 năm, đã 
tổ chức tuyên truyền được hơn 200.000 cuộc, với hơn 5.239.017 
người tham dự. 

- Biên soạn và phát hành xuống cơ sở kịp thời 576.000 quyển tài 
liệu sinh hoạt “Ngày PL”; 454.366 tờ tài liệu tuyên truyền về Thừa 
phát lại; 454.366 tờ tài liệu tuyên truyền một số quy định cơ bản 
của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. Biên soạn và phát 
hành 189.000 bản tin thông báo nội bộ; 565.200 quyển thông tin 
thời sự; 22.200 tờ thông tin công tác dân vận Tỉnh ủy; hơn 691.340 
đề cương tuyên truyền, 18 đĩa CD tuyên truyền PL, phương thức thủ 
đoạn hoạt động của tội phạm, tuyên truyền PL hình sự thông qua 
bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực PL...

-  Tổ chức thi tìm hiểu PL: Thời gian qua, các ngành, các cấp đã kết 
hợp tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu PL có quy mô và sức lan tỏa lớn. 
Từ năm 2013-2015, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức trên 40 cuộc với hơn 
136.000 thí sinh và bài dự thi tìm hiểu Luật Biên giới quốc gia, Luật 
Bình đẳng giới, Bộ luật Lao động, Hiến pháp, Luật Giao thông, Luật 
Hôn nhân gia đình, Luật Chăm sóc bảo vệ trẻ em, thi Hòa giải viên 
giỏi... các cuộc thi đã thu hút hơn 10.000 cổ động viên.

- Thông qua công tác xét xử lưu động được gần 600 cuộc, với các 
tội danh như: cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, 
mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, vi phạm các quy định về 
điều khiển phương tiện giao thông đường bộ... thu hút hơn 300.000 
lượt người dân đến tham dự tại nơi xét xử. 

- Thông qua hoạt động tiếp công dân, đã tuyên truyền được hơn 
11.000 cuộc với hơn 400.000 lượt người dự. Đài truyền thanh các 
xã, phường, thị trấn đã phát thanh được 5.190 lượt, thời lượng từ 
05 đến 10 phút và đã phát hành 4.628 tờ rơi về tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo. Trong 03 năm, Ban Tiếp công dân và điểm 
tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đã tiếp 2.934 lượt... Qua tiếp công 
dân, nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định PL hơn 900 đơn khiếu 
nại. 



8

- Thông qua công tác tư vấn PL và trợ giúp pháp lý: Trong 03 năm 
đã tổ chức tư vấn PL được 2.450 cuộc; trợ giúp pháp lý lưu động 
được 299 cuộc; tham gia tố tụng được 194 cuộc.

- Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở: Qua 03 năm, các Tổ Hòa 
giải trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 9.917 vụ việc, trong đó hòa giải 
thành 7.761 vụ việc, hòa giải không thành 2.049 vụ việc. Tỷ lệ hòa 
giải thành đạt 78,25% (trong đó, tỷ lệ hòa giải thành năm 2013 là 
73,8%, năm 2014 là 80,06%, năm 2015 là 82,7%).

- Thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ: Trong 03 năm, đã 
tổ chức 530 buổi biểu diễn lồng ghép tuyên truyền chủ trương, 
chính sách, PL của Đảng và Nhà nước với các chủ đề như: PL về 
khiếu nại; Tố cáo; Phòng chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm; 
Xây dựng nông thôn mới; Hôn nhân và gia đình; Đất đai; An toàn 
giao thông...

- Thông qua tổ chức Ngày PL nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: Kết 
quả trong 03 năm tổ chức triển khai thực hiện, trên toàn địa bàn tỉnh 
đã tổ chức được 9.813 cuộc, với 515.910 lượt người tham dự; treo 
1.554 băng rôn, khẩu hiệu, 516 panô, tổ chức nhiều cuộc tọa đàm 
với hàng trăm người tham dự; 12 cuộc míttinh, diễu hành với 5.520 
đoàn viên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia; tuyên truyền 
trên Đài truyền thanh cơ sở được 10.962 lượt với 74.844 phút (thời 
lượng 03 buổi/ngày, trung bình từ 7 đến 10 phút).

Ngoài việc áp dụng đa dạng các hình thức PBGDPL, công tác 
tổ chức, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ làm 
công tác PBGDPL cũng được quan tâm, chú trọng và được thực 
hiện thường xuyên nhằm nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực, chất 
lượng của đội ngũ làm công tác PBGDPL. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 
có 98 báo cáo viên PL cấp tỉnh; 291 báo cáo viên PL cấp huyện và 
2.946 tuyên truyền viên PL; 1.060 tổ hòa giải, 7.002 hòa giải viên. 

Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp thường xuyên 
được rà soát và kiện toàn kịp thời đảm bảo có nhiều ngành tham gia. 
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã được thành lập và hoạt động từ 
năm 2008. Hiện nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh có 34 thành 
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viên được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 2285/QĐ-
UBND ngày 23/9/2013. Thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL 
đảm bảo thành phần theo quy định Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg 
ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ  quy định về thành phần 
và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL. Ngoài ra, 
Hội đồng phối hợp Công an tỉnh có 21 thành viên; Bộ Chỉ huy Quân 
sự có 12 thành viên và 26 báo cáo viên, tuyên truyền viên PL; Bộ Chỉ 
huy Bộ đội biên phòng có 14 thành viên. Mỗi đơn vị cấp huyện đều 
thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL. 

Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy và chính quyền 
đối với công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
này, nội dung các văn bản PL được tuyên truyền thực sự đi vào cuộc 
sống, giúp cho cán bộ, công chức và nhân dân, đặc biệt là các đối 
tượng chịu sự điều chỉnh của PL, thật sự hiểu rõ, chấp hành tốt hơn 
các quy định của PL; tình hình vi phạm PL có chuyển biến tích cực, 
góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương. 

Tuy nhiên, công tác PBGDPL trong thời gian qua vẫn còn một số 
khó khăn, hạn chế nhất định, đó là vẫn còn một số cơ quan, đơn vị 
chưa quan tâm đến công tác PBGDPL một cách thường xuyên, từ 
đó dẫn đến công tác tuyên truyền, PBGDPL từng lúc, từng nơi chưa 
được thường xuyên, liên tục, một bộ phận người làm công tác này 
chưa có nhiều kỹ năng nên chưa thu hút được nhiều người nghe. 
Bên cạnh đó, việc đầu tư kinh phí hỗ trợ cho công tác PBGDPL ở cơ 
sở còn hạn chế, không đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Từ những kết quả bước đầu, có thể khẳng định thời gian qua 
được sự quan tâm của các ngành, các cấp, Luật PBGDPL và các văn 
bản hướng dẫn thi hành đã được quán triệt một cách sâu sắc và 
thực hiện nghiêm túc, quy định này đã từng bước đi vào cuộc sống, 
đã và đang phát huy hiệu quả trên thực tế áp dụng. Thông qua đó, 
công tác PBGDPL đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các 
ban ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo kịp thời, xác định đây là một 
nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và 
cả hệ thống chính trị.

Như vậy, việc tổ chức triển khai thực hiện Luật PBGDPL đã tạo 
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chuyển biến căn bản, bền vững về hiệu quả của hoạt động PBGDPL, 
với việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác 
PBGDPL, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; xác lập trách 
nhiệm và cơ chế phối hợp, huy động các nguồn lực của các cơ quan, 
tổ chức và xã hội cho công tác PBGDPL./. 
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PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH TIỀN GIANG
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TIẾP NHẬN

ĐĂNG KÝ CÔNG CHỨNG QUA MẠNG INTERNET
 

Huỳnh Hữu Minh 
Trưởng phòng Công chứng số 1

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan 
trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện 
tử. Điều đó không những tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và 
doanh nghiệp tiếp cận một cách nhanh chóng, hiệu quả với hoạt 
động của cơ quan nhà nước, mà còn góp phần làm giảm áp lực giấy 
tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước. 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc các cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh triển khai các dịch vụ công trực 
tuyến tới người dân và doanh nghiệp theo Kế hoạch ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước giai 
đoạn 2011-2015, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tiền Giang đã đề xuất 
với Lãnh đạo Sở Tư pháp cho phép đơn vị phối hợp cùng Sở Thông tin 
và Truyền thông, Viễn thông tỉnh Tiền Giang xây dựng phần mềm tiếp 
nhận, đăng ký yêu cầu công chứng trực tuyến qua mạng ở mức độ 3, 
tức là cho phép các tổ chức và cá nhân điền và gửi các mẫu đơn, hồ sơ 
công chứng trực tuyến tới Phòng Công chứng để yêu cầu thực hiện 
công chứng hợp đồng, giao dịch. Việc đăng ký công chứng qua mạng 
Internet mức độ 3, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện bất cứ nơi đâu 
có kết nối Internet. Người dân chỉ duy nhất một lần đến Phòng Công 
chứng để ký tên, nộp phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại 
bộ phận “một cửa” của Phòng.

 Từ ngày 20/11/2015, Phòng Công chứng số 1 tỉnh Tiền Giang chạy 
thử nghiệm phần mềm tiếp nhận, đăng ký công chứng qua mạng 
Internet, tại địa chỉ congchungtiengiang.vn bao gồm các dịch vụ 
như: hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, hợp 
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đồng thuê quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán xe, hợp đồng mua 
bán phương tiện thủy nội địa, các loại hợp đồng về thế chấp tài sản… 
Hàng ngày, Phòng kiểm tra thông tin, nhận hồ sơ đăng ký công chứng 
qua mạng vào lúc 10 giờ và 15 giờ 30, nếu khách hàng đăng ký vào 
buổi sáng thì 14 giờ cùng ngày có thể truy cập lại để nhận phản hồi 
của Phòng, còn đăng ký vào buổi chiều thì sáng hôm sau nhận được 
phản hồi. Phản hồi có thể là ngày, giờ hẹn công chứng hoặc hướng 
dẫn bổ sung thêm hồ sơ. 

Để thực hiện việc đăng ký công chứng qua mạng Internet, tổ 
chức, cá nhân truy cập vào địa chỉ congchungtiengiang.vn để được 
hướng dẫn và tùy theo trường hợp, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn 
hình thức tự mình soạn thảo hoặc yêu cầu cơ quan công chứng 
soạn thảo hợp đồng, giao dịch.

Thứ nhất: Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thể tự mình 
soạn thảo hợp đồng, giao dịch theo mẫu có trong mục đăng ký và 
gửi lại theo địa chỉ congchungtiengiang.vn để các công chứng viên 
xem lại nội dung trước. Sau đó hẹn ngày, giờ các bên mang toàn bộ 
bản chính và các giấy tờ có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đến 
Phòng Công chứng số 1 để công chứng viên đối chiếu và các bên 
ký tên, đóng phí, nhận bản chính hợp đồng, giao dịch đã được công 
chứng chứng nhận.

Thứ hai: Nếu các bên tham gia hợp đồng, giao dịch không tự soạn 
thảo được hợp đồng, giao dịch, thì điền đầy đủ các thông tin về nhân 
thân, về tài sản, giấy tờ có liên quan khác… thỏa thuận của các bên vào 
phiếu cung cấp thông tin và gửi phiếu thông tin này cho Phòng. Phòng 
sẽ tiếp nhận soạn thảo hợp đồng, giao dịch theo nội dung các bên đã 
cung cấp. Sau đó hẹn ngày, giờ các bên mang toàn bộ bản chính và các 
giấy tờ có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đến Phòng Công chứng 
số 1 để công chứng viên đối chiếu và các bên ký tên, đóng phí, nhận 
bản chính hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chứng nhận.  

Với phần mềm tiếp nhận, đăng ký yêu cầu công chứng trực tuyến 
qua mạng, mang lại một số tiện ích cho người dân như sau:

- Hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, giảm bớt chi phí, thời gian, công 
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sức đi lại.
- Người dân ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet có thể yêu cầu 

thực hiện việc công chứng của mình và chỉ duy nhất một lần đến Tổ 
chức hành nghề công chứng để ký tên và nhận kết quả.

- Người dân có thể hẹn ngày, giờ đến Phòng Công chứng số 1 ký 
tên và yêu cầu trực tiếp công chứng viên giải quyết hồ sơ cho mình.

Tuy nhiên, khi triển khai chạy thử nghiệm dịch vụ này, số lượt 
truy cập của người dân chưa cao, nhưng đây cũng là một kết quả 
đáng khích lệ cho công chức, viên chức của Phòng, bởi vì trong thực 
tế hiện nay còn một bộ phận người dân chưa từng tiếp xúc với công 
nghệ thông tin hoặc có sử dụng công nghệ thông tin nhưng khả 
năng sử dụng, cập nhật Internet còn hạn chế nên đây là một khó 
khăn, trở ngại khi triển khai dịch vụ này đến người dân. Bên cạnh đó, 
hệ thống mạng đôi khi bị lỗi trong việc truyền tải dữ liệu nên đôi lúc 
việc đăng ký hay cập nhật cũng còn khó khăn.

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như tâm lý lo ngại về 
không thuận tiện, mất an toàn trong cung cấp thông tin khi sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến này, nên đa số người dân, doanh nghiệp 
vẫn còn chọn cách truyền thống, đến trực tiếp Phòng để nộp hồ sơ 
yêu cầu công chứng. 

Hiện nay với việc phát triển mạnh công nghệ thông tin trong 
ứng dụng chữ ký điện tử, trong thời gian tới dịch vụ công trực tuyến 
nói chung và dịch vụ đăng ký công chứng qua mạng nói riêng sẽ 
phát triển mạnh, tạo nhiều thuận lợi cho người dân khi sử dụng các 
dịch vụ công trực tuyến qua mạng Internet này. Để triển khai thực 
hiện có hiệu quả việc tiếp nhận đăng ký công chứng qua mạng, 
tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu công 
chứng hợp đồng, giao dịch, trong thời gian tới, Phòng Công chứng 
số 1 sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nội dung này bằng nhiều 
hình thức để người dân, doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu sử dụng 
dịch vụ, tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông 
tin chất lượng dịch vụ đến người dân, doanh nghiệp được nhanh 
chóng, thuận tiện nhất./. 
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TRỢ GIÚP PHÁP LÝ - QUA MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG

Phạm Văn Khiêm
Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước

Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh năm 2015 được 
triển khai thực hiện theo Quyết định số 31/KH-STP ngày 04/3/2015 
của Giám đốc Sở Tư pháp. Qua một năm tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
đề ra, kết quả đạt được như sau:  

 - Thứ nhất, Trung tâm đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở xây 
dựng ban hành và trình Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành các 
văn bản có liên quan đến việc triển khai có hiệu quả công tác TGPL 
trên địa bàn tỉnh như Kế hoạch TGPL cho người khuyết tật, Kế hoạch 
TGPL cho người dân huyện nghèo Tân Phú Đông, Kế hoạch TGPL lưu 
động “Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam”, Kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 
03/4/2015 của Sở Tư pháp về phát động đợt thi đua chào mừng Đại 
hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội 
thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và các ngày lễ lớn trong 
năm,... Đặc biệt là Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 02/10/2015 của 
UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai 
đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các Kế hoạch về tổ 
chức triển khai thực hiện công tác TGPL năm qua trên địa bàn tỉnh 
đã bám sát Đề án của Chính phủ, Kế hoạch của Bộ Tư pháp, của 
UBND tỉnh và của Sở Tư pháp, phù hợp với đặc điểm, tình hình và 
nhu cầu thực tế về hoạt động TGPL tại địa phương.      

Thứ hai, công tác truyền thông để nâng cao nhận thức về TGPL, 
năm qua đã in ấn và phát hành trên 18.700 tờ gấp pháp luật cho 
nhân dân, lắp đặt bổ sung 12 Bảng thông tin về TGPL tại trụ sở làm 
việc của UBND xã, phường đã hư hỏng. Đến nay 100% xã, phường, 
thị trấn, Cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ đã 
lắp đặt Bảng thông tin về TGPL. 

Ngoài ra, Trung tâm còn cung cấp cho Thanh tra tỉnh 17 Bảng 
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thông tin về TGPL để lắp đặt tại điểm tiếp công dân của Thanh tra 
tỉnh, huyện; cấp Sở Y tế 201 Bảng thông tin về TGPL để lắp đặt tại 
tất cả các Bệnh viện Đa khoa tỉnh, huyện, xã và Trung tâm y tế thuộc 
ngành Y tế trên địa bàn tỉnh, 10.000 đơn yêu cầu TGPL, 4.000 tờ gấp 
pháp luật thông tin về TGPL để phổ biến tuyên truyền và cấp cho 
đối tượng thuộc diện TGPL theo Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp 
và Sở Y tế trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ và trợ 
giúp pháp lý cho người nhiễm HIV. 

Thứ ba, về công tác đào tạo, bồi dưỡng người thực hiện TGPL, 
Trung tâm đã đề xuất và tham mưu với lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức 
tập huấn cho 98 Cộng tác viên, Trợ giúp viên, chuyên viên của Trung 
tâm các văn bản pháp luật mới ban hành và một số nội dung của 
Luật Người khuyết tật và TGPL cho người khuyết tật nhằm trao đổi 
kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp 
lý, Cộng tác viên và chuyên viên của Trung tâm trong việc TGPL cho 
người khuyết tật.

Thứ tư, về hoạt động tư vấn luôn được Trung tâm tăng cường với 
nhiều giải pháp, biện pháp thiết thực, tích cực nhằm vừa đáp ứng 
tốt các yêu cầu của các đối tượng thuộc diện TGPL, vừa nâng cao 
chất lượng vụ việc TGPL khi tư vấn pháp luật. Kết quả thực hiện TGPL 
được 625 vụ việc, cho 625 lượt người (nam 292, nữ 333), đối tượng 
nghèo 35 người, vị thành niên 44 người, đối tượng chính sách 33 
người, người khuyết tật 42 người, người già 02 người và đối tượng 
khác 469 người. Tổ chức TGPL lưu động được 83 cuộc tại các xã, ấp 
trên địa bàn tỉnh, có 910 lượt người đến dự. Tại các điểm TGPL, người 
dân tham dự được nghe tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TGPL, 
các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình, pháp luật hình sự, 
pháp luật về dân sự, pháp luật về đất đai,… Thực hiện tư vấn được 
331 vụ việc cho 331 lượt người (nam 143, nữ 188). Đối tượng trợ giúp 
gồm: 03 người nghèo, 01 người thuộc đối tượng già, 07 người thuộc 
diện chính sách, 25 người khuyết tật, 295 người thuộc đối tượng 
khác và cấp phát miễn phí 15.670 tờ gấp pháp luật.

Thứ năm, về TGPL trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên 
tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC. Năm 
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qua, Trung tâm nhận 47 vụ việc yêu cầu cử người thực hiện TGPL 
của các đối tượng, Trung tâm đã ban hành 47 Quyết định cử Trợ giúp 
viên, Luật sư - Cộng tác viên tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện TGPL tại các cơ quan 
tiến hành tố tụng. Ngoài ra, còn 23 vụ việc đã cử Trợ giúp viên, Luật 
sư - Cộng tác viên tham gia tố tụng năm 2014 chưa thực hiện xong. 
Như vậy, tổng số vụ việc thực hiện trong năm 2015 là 70 vụ việc, 
tăng 13 vụ việc so với năm 2014. Hoạt động tham gia ngoài tố tụng, 
Trung tâm nhận 01 vụ việc dân sự và ban hành quyết định cử Luật 
sư - Cộng tác viên tham gia đại diện ngoài tố tụng.

 Thứ sáu, về tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm được kiện 
toàn tinh gọn theo Kế hoạch số 174/KH-UBND về triển khai thực 
hiện Đề án đổi mới công tác về TGPL giai đoạn 2015-2025 trên địa 
bàn tỉnh Tiền Giang.

Tóm lại, công tác TGPL được triển khai tích cực ngay từ đầu năm 
và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Hoạt động TGPL đã tạo được 
lòng tin đối với người thuộc diện TGPL và đã góp phần thực hiện 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm 
nghèo, đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo công bằng xã hội, phấn đấu vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuy 
nhiên, hoạt động TGPL trong thời gian qua cũng chưa đáp ứng yêu 
cầu về đổi mới công tác TGPL theo Đề án đổi mới của Chính phủ. Do 
vậy, để tiếp tục cung cấp dịch vụ TGPL có hiệu quả, có chất lượng 
cho các đối tượng thuộc diện TGPL, đồng thời kiện toàn tổ chức 
bộ máy, biên chế của Trung tâm tinh gọn theo Đề án đổi mới công 
tác TGPL giai đoạn 2015-2025; năm 2016, Trung tâm TGPL tập trung 
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, kiện toàn về tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm 
TGPL theo hướng tinh gọn, có hiệu quả, đảm bảo đáp ứng 100% 
nhu cầu về TGPL của các đối tượng thuộc diện TGPL trên địa bàn 
tỉnh. 

Thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về TGPL nhằm 
nâng cao nhận thức của người dân về công tác TGPL nói chung và 
các đối tượng thuộc diện TGPL về quyền được TGPL miễn phí, nhất là 
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người nghèo tại các xã vùng sâu, vùng bãi ngang ven biển của tỉnh.

Thứ ba, tập trung thực hiện các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện 
ngoài tố tụng, nâng chất hoạt động tư vấn pháp luật tại trụ sở của Trung 
tâm, đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng, có hiệu quả, tạo 
lòng tin đối với người được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí./.

                                                                                              



18

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH 
CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2016

Chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đối với người lao 
động:

Từ 01/01/2016, Nghị quyết số 93/2015/QH13 về thực hiện chính 
sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động sẽ có hiệu lực. 
Theo đó:

- Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều 
kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao 
động.

- Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 01 
năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không 
tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu 
thì được nhận BHXH một lần.

Mức hưởng BHXH một lần đối với người đóng BHXH bắt buộc và 
tự nguyện, cụ thể cứ mỗi năm được tính như sau: 

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng hoặc thu nhập tháng 
đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng hoặc thu nhập tháng 
đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Quy định mới về cấp giấy phép lái xe:
Thông tư 58/2015/TT-BGTVT, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 

quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, 
như sau:

- Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 
tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe 
trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái 
xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

- Theo quy định tại Điều 57 Thông tư  58/2015/TT-BGTV, Giấy 
phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái 



19

xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau:

+ Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4: trước ngày 
31/12/2016.

+ Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3): trước 
ngày 31/12/2020.

Sau 06 tháng theo lộ trình chuyển đổi trên, người có giấy phép 
lái xe bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép 
lái xe.

Quy định tăng thêm cơ sở khám chữa bệnh y tế tuyến huyện:
Thông tư  40/2015/TT-BYT  có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 quy 

định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến 
huyện và tương đương bao gồm:

- Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; 
Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa.

- Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực.

- Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các 
Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành.

- Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương 
hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương.

- Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương 
đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương.

- Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trung tâm y tế quân - dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân - dân 
y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, Bệnh 
viện quân - dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng.

Quy định về Lệ phí thẻ Căn cước công dân:
Từ ngày 01/01/2016, việc thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước 
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công dân được thực hiện theo Thông tư 170/2015/TT-BTC do Bộ Tài 
chính ban hành. Theo đó, mức thu lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước 
công dân như sau:

- Đổi: 50.000 đồng/thẻ.

- Cấp lại: 70.000 đồng/thẻ.

Công dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; 
các huyện đảo nộp lệ phí thẻ Căn cước công dân bằng 50% mức thu 
nêu trên.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định rõ các đối tượng không phải 
nộp lệ phí thẻ Căn cước công dân, bao gồm:

- Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ lần đầu.

- Đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi 
và đủ 60 tuổi.

- Đổi thẻ Căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ 
do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.

Tăng lương cơ sở từ ngày 01/5/2016:
Ngày 11/11/2015, Quốc hội thông qua  Nghị quyết 99/2015/

QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó:

- Từ ngày 01/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở 
từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng đối với cán bộ, 
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Đảm bảo thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở 
xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng lương hưu, trợ 
cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực 
hiện năm 2015.

- Điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp 
mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo 
viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu 
đạt mức cơ sở (thực hiện từ ngày 01/01/2016)./.
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QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC SẢN XUẤT

CÓ TÍNH THỜI VỤ VÀ CÔNG VIỆC GIA CÔNG HÀNG
THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

 
Ngày 16/12/2015, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban 

hành Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc xây dựng 
kế hoạch và tổ chức thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 
đối với người lao động (NLĐ) làm công việc sản xuất có tính thời vụ 
và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng. Cụ thể một số nội 
dung cơ bản sau:

Về đối tượng áp dụng, bao gồm:
- NLĐ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn 

từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn làm công việc:

+ Sản xuất có tính thời vụ trong ngành nông - lâm - ngư - diêm 
nghiệp, đòi hỏi phải thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải 
chế biến ngay không để lâu dài được;

+ Gia công hàng theo đơn đặt hàng, bị phụ thuộc vào thời điểm 
chủ hàng yêu cầu, bao gồm cả các ngành dệt, may, da, giày, lắp ráp 
linh kiện điện tử.

- Người sử dụng lao động sử dụng NLĐ làm các công việc trên là 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sau:

+ Các công ty, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
+ Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác 

xã có sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động.
Quy định quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm:
TQ = [TN - (Tt + Tp + TL)] X tn (giờ)
Trong đó:
- TQ: Quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong năm của NLĐ;
- TN: Số ngày trong năm tính theo năm dương lịch là 365 ngày 
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hoặc là 366 ngày nếu là năm nhuận;
- Tt: Tổng số ngày nghỉ hàng tuần trong năm được xác định theo 

quy định của Bộ luật Lao động;
- Tp: Số ngày nghỉ hàng năm là 12, 14 hoặc 16 ngày và được tăng 

theo thâm niên làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động và 
Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- TL: Số ngày nghỉ lễ trong năm là 10 ngày;
- tn: Số giờ làm việc bình thường trong một ngày là 8 giờ; riêng 

đối với NLĐ làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
ban hành là 6 giờ.

Nguyên tắc sử dụng quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn:
- Trong năm, tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn được lập kế hoạch 

xác định (gồm cả thời giờ nghỉ ngơi trong ngày được tính là thời 
giờ làm việc) không được vượt quá quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn 
trong năm (TQ) đã xác định.

- Số giờ làm việc tiêu chuẩn hàng ngày ít hơn 8 giờ hoặc ít hơn 
6 giờ đối với NLĐ làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm, nếu đã được lập kế hoạch xác định, thì người 
sử dụng lao động không phải trả lương ngừng việc cho NLĐ.

- Số giờ làm việc tiêu chuẩn hàng ngày đã được lập kế hoạch mà 
thực tế không bố trí cho NLĐ làm việc, thì người sử dụng lao động 
phải trả lương ngừng việc cho NLĐ.

- Số giờ làm việc tiêu chuẩn hàng ngày nhiều hơn 8 giờ hoặc 
nhiều hơn 6 giờ đối với NLĐ làm các nghề, công việc đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm đã được xác định trong kế hoạch, thì số 
giờ chênh lệch đó không tính là thời giờ làm thêm.

- Số giờ làm việc thực tế hàng ngày vượt quá số giờ làm việc 
tiêu chuẩn đã được lập kế hoạch, thì số giờ đó được tính là giờ 
làm thêm để cộng vào tổng số giờ làm thêm trong năm, đồng thời 
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người sử dụng lao động phải trả tiền lương làm thêm giờ và thực 
hiện các chế độ liên quan đến làm thêm giờ cho NLĐ theo đúng 
quy định của Bộ luật Lao động.

Quy định về giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn hàng ngày và giờ 
làm thêm:

- Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một 
ngày không quá 12 giờ; riêng đối với NLĐ làm các nghề, công việc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 9 giờ.

Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần, 
tháng được quy định như sau:

+ Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm thêm trong một 
tuần không quá 64 giờ; riêng đối với NLĐ làm các nghề, công việc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 48 giờ.

+ Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá 32 giờ; riêng 
đối với NLĐ làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm không quá 24 giờ.

+ Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn áp dụng giới hạn 
giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm theo tuần hoặc giới hạn 
giờ làm thêm theo tháng và phải ghi vào kế hoạch thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi trong năm.

Trường hợp quyết định áp dụng giới hạn giờ làm thêm theo 
tháng thì đồng thời tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tuần 
không quá 56 giờ; riêng đối với NLĐ làm các nghề, công việc đặc 
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 42 giờ.

- Tổng số giờ làm thêm trong 01 năm đối với mỗi NLĐ không quá 
300 giờ.

Quy định về thời giờ nghỉ ngơi:
Hàng tuần, NLĐ được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục). 

Trong những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất 
khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hàng tuần 
thì phải bảo đảm hàng tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ cho NLĐ.

- Việc nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca đối với từng NLĐ 
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thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Nếu NLĐ làm việc 
trong ngày từ 10 giờ trở lên thì người sử dụng lao động phải bố trí 
cho họ được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc, ngoài 
thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường.

- Doanh nghiệp phải bố trí để NLĐ được nghỉ hoặc nghỉ bù đủ số 
ngày lễ, tết, nghỉ hàng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác 
đúng theo quy định của Bộ luật Lao động.

Việc lập kế hoạch xác định số giờ làm việc tiêu chuẩn hàng 
ngày:

Hàng năm, căn cứ vào quỹ thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong 
năm (TQ) đã tính, người sử dụng lao động lập kế hoạch xác định số 
giờ làm việc tiêu chuẩn hàng ngày của NLĐ theo các trường hợp 
sau:

+ Ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn là 8 giờ hoặc là 6 
giờ đối với NLĐ làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm;

+ Ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn nhiều hơn 8 giờ 
nhưng không quá 12 giờ hoặc nhiều hơn 6 giờ nhưng không quá 
9 giờ đối với NLĐ làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm;

+ Ngày làm việc có số giờ làm việc tiêu chuẩn từ 4 giờ đến dưới 8 
giờ hoặc từ 3 giờ đến dưới 6 giờ đối với NLĐ làm các nghề, công việc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ Cho nghỉ trọn ngày.
Trách nhiệm của người sử dụng lao động:
- Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chủ động 

lập và điều chỉnh kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 
trong năm. Khi lập, điều chỉnh kế hoạch, phải tham khảo ý kiến của 
tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. 

Trường hợp xác định số giờ làm việc tiêu chuẩn của các ngày làm 
việc trong năm đều là 8 giờ hoặc 6 giờ đối với NLĐ làm các nghề, 
công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không phải 
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lập kế hoạch.
- Thông báo kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh thời giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi trong phạm vi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh để NLĐ biết, trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày; thỏa thuận 
với NLĐ khi làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Thỏa thuận với NLĐ về phương thức trả lương theo thời vụ hoặc 
trả đều vào các tháng trong năm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2016 (thay thế Thông tư 
số 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ 
nghỉ ngơi đối với NLĐ làm các công việc có tính thời vụ và gia công 
hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng)./.
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QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC CHUẨN HỘ NGHÈO

Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 
áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, một số quy định như sau:

Tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai 
đoạn 2016-2020, như sau:

1. Các tiêu chí về thu nhập:
- Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn 

và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.
- Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông 

thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.
2. Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản:
- Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ) bao gồm: y tế; giáo dục; 

nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin;
- Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản 

(10 chỉ số) bao gồm: tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình 
độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng 
nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; 
hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục 
vụ tiếp cận thông tin.

Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp 
dụng cho giai đoạn 2016-2020:

1. Hộ nghèo:
- Khu vực nông thôn: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 

đồng trở xuống;
+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng 

đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu 
hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

- Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:
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+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng 
trở xuống;

+ Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng 
đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu 
hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

2. Hộ cận nghèo:

- Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/
tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 
chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

- Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/
tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 
chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

3. Hộ có mức sống trung bình:

- Khu vực nông thôn: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/
tháng trên 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

- Khu vực thành thị: là hộ có thu nhập bình quân đầu người/
tháng trên 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng.

Quy định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.
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HỎI - ĐÁP:

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG
THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ,

HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

A. Hành vi vi phạm trong quan hệ với khách hàng, người tiêu 
dùng bị xử phạt như thế nào?

Hành vi vi phạm trong quan hệ với khách hàng, người tiêu dùng bị 
xử phạt như sau:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 ngàn đến 01 triệu đồng đối 
với một trong các hành vi sau trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ 
giao dịch có giá trị dưới 05 triệu đồng:

+ Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại hàng hóa, dịch vụ cho 
khách hàng, người tiêu dùng do nhầm lẫn;

+ Đánh tráo, gian lận hàng hóa, dịch vụ khi giao hàng, cung ứng 
dịch vụ cho khách hàng, người tiêu dùng;

+ Không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại hàng hóa, dịch vụ bị đánh 
tráo, gian lận cho khách hàng, người tiêu dùng;

+ Tự ý bớt lại bao bì, phụ tùng, linh kiện thay thế, hàng khuyến 
mại, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng kèm theo khi bán hàng, 
cung cấp dịch vụ;

+ Thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch 
trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự 
hoặc người mất năng lực hành vi dân sự;

+ Yêu cầu hoặc buộc người tiêu dùng thanh toán chi phí hàng 
hóa, dịch vụ đã cung cấp mà không có thỏa thuận trước với người 
tiêu dùng;

+ Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi 
dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không 
bảo đảm chất lượng (ngoài mức phạt tiền còn buộc thu hồi hàng 
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hóa không bảo đảm chất lượng).
- Phạt tiền từ 01 triệu đến 05 triệu đồng đối với các hành vi vi 

phạm trên trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị 
từ 05 triệu đến dưới 20 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 05 triệu đến 10 triệu đồng đối với các hành vi vi 
phạm trên trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị 
từ 20 triệu đến dưới 50 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng đối với các hành vi vi 
phạm trên trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị 
từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng đối với các hành vi vi 
phạm trên trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ giao dịch có giá trị 
từ 100 triệu đồng trở lên.

Lưu ý: Ngoài mức phạt tiền, các hành vi vi phạm trên còn bị áp 
dụng các hình thức xử phạt bổ sung trong trường hợp vi phạm 
nhiều lần hoặc tái phạm như: tước quyền sử dụng Giấy phép kinh 
doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành 
nghề từ 01 đến 03 tháng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 
đến 03 tháng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện 
hành vi vi phạm.

- Phạt tiền từ 01 triệu đến 05 triệu đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau:

+ Không giải trình hoặc giải trình không đúng thời hạn hoặc 
không cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng theo yêu cầu của cơ 
quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo 
quy định;

+ Từ chối tiếp nhận yêu cầu tiến hành thương lượng của người 
tiêu dùng hoặc không tiến hành thương lượng với người tiêu dùng 
trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
yêu cầu của người tiêu dùng theo quy định.

B. Hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
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bị xử phạt như thế nào?
Hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị xử 

phạt như sau:
Về mức phạt tiền:
- Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi tẩy xóa, 

sửa chữa làm sai lệch nội dung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc văn bản chấp 
thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cơ quan có thẩm 
quyền cấp.

- Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp 
các tài liệu, chứng từ không đúng sự thật với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền khi đề nghị cấp hoặc xác minh Giấy chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa.

- Phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau:

+ Tự chứng nhận sai xuất xứ hàng hóa khi được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền chấp thuận cho tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

+ Làm giả Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc chứng từ tự 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

+ Cung cấp các tài liệu, chứng từ không đúng sự thật với cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền khi đề nghị được tự chứng nhận xuất xứ 
hàng hóa hoặc xác minh chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng 
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc chứng từ tự chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa giả.

Về hình thức xử phạt bổ sung:
Ngoài bị phạt tiền, còn bị tịch thu tang vật đối với các hành vi vi 

phạm trên.
Biện pháp khắc phục hậu quả:
- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi 

vi phạm.
- Buộc cải chính thông tin sai sự thật về xuất xứ hàng hóa đối với 
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hành vi vi phạm.
C. Hành vi vi phạm về thu thập thông tin cá nhân của người 

tiêu dùng mà không được sự đồng ý trước bị xử phạt như thế 
nào?

Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau:

- Thu thập thông tin cá nhân của người tiêu dùng mà không được 
sự đồng ý trước của chủ thể thông tin;

- Thiết lập cơ chế mặc định buộc người tiêu dùng phải đồng ý với 
việc thông tin cá nhân của mình bị chia sẻ, tiết lộ hoặc sử dụng cho 
mục đích quảng cáo và các mục đích thương mại khác;

- Sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng không đúng với 
mục đích và phạm vi đã thông báo.

Ngoài việc bị phạt tiền, còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung 
và khắc phục hậu quả như:

Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 đến 12 tháng đối 

với hành vi vi phạm trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái 
phạm.

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

phạm.
D. Hành vi vi phạm về hợp đồng giao kết từ xa với người tiêu 

dùng bị xử phạt như thế nào?
Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi giao kết 

hợp đồng từ xa với người tiêu dùng đối với một trong các trường 
hợp sau:

- Không cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
- Không hoàn lại tiền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người 

tiêu dùng tuyên bố đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng đã 
giao kết hoặc không trả lãi đối với khoản tiền chậm trả cho người 
tiêu dùng theo quy định (ngoài ra còn buộc nộp lại số lợi bất hợp 
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pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm);
- Hạn chế hoặc cản trở người tiêu dùng đơn phương chấm dứt 

thực hiện hợp đồng đã giao kết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
giao kết hợp đồng trong trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh 
cung cấp không đúng, không đầy đủ thông tin theo quy định;

- Buộc hoặc yêu cầu người tiêu dùng phải trả chi phí để được 
phép thực hiện việc chấm dứt hợp đồng đã giao kết ngoại trừ chi 
phí đối với phần hàng hóa, dịch vụ đã được người tiêu dùng sử dụng 
(ngoài ra còn buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện 
hành vi vi phạm).

(Trích Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP 
ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm 
và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 05/01/2016)./.


