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N

ăm 2020 được Tỉnh
ủy xác định là năm
“tăng tốc”, trong bối
cảnh kinh tế của cả nước nói chung
và tỉnh Bạc Liêu nói riêng tiếp tục
đối mặt với không ít khó khăn,
thách thức, đặc biệt là tác động đại
dịch Covid-19, song với sự quyết
tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ,
chính quyền và Nhân dân, cùng
với sự quan tâm hỗ trợ của Trung
ương, tỉnh đã triển khai quyết liệt
đồng bộ các giải pháp vừa phòng,
chống dịch Covid - 19, vừa phát
triển kinh tế - xã hội, nên đã đạt
được những kết quả quan trọng và
khá toàn diện, có 16/19 chỉ tiêu
kinh tế - xã hội đạt và vượt.
Đặc biệt năm 2020 tăng
trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức
khá 4,08%, là mức tăng trưởng cao
so với bình quân cả nước và xếp
thứ 2/13 tỉnh, thành trong khu vực
đồng bằng sông Cửu Long; tỉnh đã
hoàn thành xây dựng nông thôn
mới 49/49 xã, trở thành tỉnh thứ
2 của đồng bằng song Cửu Long
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hoàn thành công tác này; công
tác giảm nghèo được thực hiện
quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn
0,51% và đã hoàn thành hỗ trợ xây
dựng nhà ở cho đối tượng có công
với cách mạng; tỷ lệ thí sinh đậu
tốt nghiệp phổ thông trung học đạt
99,84%, xếp hạng thứ 9/63 tỉnh,
thành cả nước; thu hút đầu tư của
tỉnh trở thành điểm sáng của khu
vực đồng bằng song Cửu Long;
bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
tiếp tục được đảm bảo và giữ vững.
Những kết quả đạt được
trong năm qua, ngoài sự nỗ lực,
quyết tâm của Đảng bộ, chính
quyền và Nhân dân tỉnh nhà, còn
có sự đóng góp quan trọng của Sở,
Ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.
Có thể nói, trong năm qua
Sở Tư pháp đã thực hiện và tham
mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh
triển khai thực hiện hoàn thành
tốt Chương trình công tác trọng
tâm của ngành tư pháp Bạc Liêu
năm 2020, với 122 nhiệm vụ chủ

yếu trên các lĩnh vực tư pháp.
Công tác tư pháp trong năm qua
tiếp tục được đổi mới, có nhiều
chuyển biến tích cực và đạt được
những kết quả khá toàn diện trên
các lĩnh vực công tác tư pháp, như:
xây dựng, thẩm định văn bản quy
phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục
pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn
tiếp cận pháp luật; quản lý xử lý vi
phạm hành chính, theo dõi thi hành
pháp luật; hộ tịch, chứng thực, lý
lịch tư pháp, đăng ký giao dịch
bảo đảm, bồi thường nhà nước; trợ
giúp pháp lý, luật sư, công chứng,
đấu giá, giám định tư pháp và
thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
được quan tâm chỉ đạo thực hiện
tốt, đều có sự chuyển biến rõ nét,
từng bước đi vào nề nếp, phát huy
hiệu quả và đạt được những kết
quả quan trọng; một số kết quả nổi
bật cụ thể như:
Công tác xây dựng và thẩm
định văn bản quy phạm pháp luật
được thực hiện kịp thời, chất lượng
tiếp tục được nâng lên, góp phần
phục vụ công tác quản lý nhà nước
và phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh; trong năm qua đã thực hiện
thẩm định 60 văn bản của HĐND
tỉnh và UBND tỉnh (tăng 12% so
với cùng kỳ), hầu hết các văn bản
được rút ngắn thời gian thẩm định
từ 10 ngày xuống còn 2 - 5 ngày;
thực hiện kiểm tra kịp thời 319
văn bản quy phạm pháp luật (tăng
11% so với cùng kỳ) và rà soát, hệ
thống hóa 83 văn bản quy phạm
pháp luật (tăng 50% so cùng kỳ).
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Công tác theo dõi thi hành
pháp luật được quan tâm thực hiện
tốt, góp phần đảm bảo trật tự, kỷ
cương và nâng cao hiệu lực, hiệu
quả trong hoạt động quản lý hành
chính nhà nước, đảm bảo các quy
định của pháp luật phải được thực
hiện đầy đủ, nghiêm túc, đồng bộ,
kịp thời, bảo vệ pháp chế và xây
dựng nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa, nhà nước của dân, do
dân và vì dân; đã tăng cường kiểm
tra công tác thi hành pháp luật
về xử phạt vi phạm hành chính,
kiểm tra chuyên đề về bảo vệ môi
trường, kiểm tra thi hành pháp luật
trên lĩnh vực quản lý trật tự xây
dựng đối với 17 sở, ngành và Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố.
Công tác thanh tra, kiểm tra
chuyên ngành tiếp tục được tăng
cường, đã tiến hành 07 cuộc thanh
tra chuyên ngành trên lĩnh vực tư
pháp, qua thanh tra đã phát hiện
và buộc thu hồi nộp ngân sách
nhà nước 338.874.000 đồng, đồng
thời xử phạt vi phạm hành chính
14.000.000 đồng; kiểm tra 7 cuộc
về lĩnh vực giao dịch đảm bảo, luật
sự, đấu giá tài sản; kiểm tra chuẩn
tiếp cận pháp luật và công tác hòa
giải ở cơ sở.
Công tác hộ tịch, chứng thực
được thực hiện kịp thời, chính
xác, đúng quy định của pháp luật,
phục vụ người dân ngày càng tốt
hơn. Công tác này có ý nghĩa hết
sức quan trọng trong việc tạo cơ
sở pháp lý để công nhận, bảo hộ
các quyền của công dân; đảm bảo
an toàn pháp lý cho các hợp đồng,
giao dịch, tạo lập giá trị pháp lý cho
các giấy tờ, văn bản được chứng
thực. Năm qua, chỉ riêng tư pháp
cấp xã đã giải quyết 394.363 bản
sao, chứng thực 26.235 giấy tờ,
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chứng thực 21.889 hợp đồng, giao
dịch, đăng ký khai sinh cho 22.250
trường hợp, đăng ký khai tử cho
5.285 trường hợp và đăng ký kết
hôn cho 6.554 trường hợp; điều đó
cho thấy nhiệm vụ của công chức
tư pháp cấp xã hết sức nặng nề,
khối lượng công việc giải quyết rất
lớn, chiếm hơn 80% số lượng vụ
việc của Bộ phận một cửa;
Công tác trợ giúp pháp lý tiếp
tục được đổi mới, chất lượng, hiệu
quả và số vụ việc tư vấn, bào chữa
được nâng lên, hoạt động theo
hướng chuyên nghiệp, ngày càng
đáp ứng yêu cầu của các đối tượng
được trợ giúp pháp lý; đã thực hiện
529 vụ việc trợ giúp pháp lý (tăng
35,7% so với cùng kỳ). Tiếp tục
củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt
động của Trung tâm dịch vụ đấu
giá tài sản và Phòng Công chứng
số 1, trong đó Trung tâm dịch vụ
đấu giá tài sản trong năm qua đạt
mức tăng trưởng 22,2%.
Công tác tập huấn, bồi dưỡng
nghiệp vụ được quan tâm thực
hiện, đã tổ chức và chủ trì, phối
hợp với Bộ Tư pháp tổ chức 05
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về nghiệp
vụ, kỹ năng trên lĩnh vực công tác
tư pháp cho 780 đại biểu là lãnh
đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo và
công chức cấp huyện, lãnh đạo và
công chức cấp xã (là năm đầu tiên
Sở Tư pháp tổ chức được 05 lớp
này); tổ chức 05 tập huấn nghiệp
vụ cho 730 đại biểu là tập huấn
viên, hòa giải viên ở cơ sở; tổ chức
16 cuộc tập huấn cho 993 đại biểu
về xây dựng xã, phường, thị trấn
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (tăng
06 cuộc so với cùng kỳ)….
Các hoạt động luật sư, công
chứng, đấu giá tài sản trên địa bàn
tỉnh từng bước đi vào nề nếp, chất
lượng tiếp tục được nâng lên, đáp

ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của
người dân và doanh nghiệp.
Công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật tiếp tục được tăng
cường, đổi mới, đi vào chiều sâu,
có sự chuyển biến tích cực và đạt
nhiều hiệu quả, theo phương châm
hướng về cơ sở, góp phần nâng
cao nhận thức và ý thức chấp hành
pháp luật trong cán bộ, công chức,
viên chức và Nhân dân. Trong năm
qua, toàn tỉnh đã tổ chức 10.166
cuộc hội nghị triển khai các văn
bản pháp luật mới cho 348.779
đại biểu tham dự; tổ chức 3.413
cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp
luật chuyên đề cho 177.259 lượt
người tham dự; thực hiện tuyên
truyền thông qua các phương tiện
thông tin đại chúng trên 1.500 kỳ;
đã thực hiện biên soạn và cấp trên
371.310 tài liệu tuyên truyền dưới
dạng sách, bản tin, tờ bướm, tờ
rơi. Riêng Hội đồng Phối hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ
chức 47 cuộc hội nghị triển khai
các văn bản pháp luật mới, các
văn bản pháp luật khác và công tác
hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp
luật … cho 5.222 đại biểu tham dự
(tăng 21% so với cùng kỳ).
Công tác hòa giải cơ sở có
nhiều chuyển biến tích cực, góp
phần giải quyết có hiệu quả các
tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm
pháp luật, tiết kiệm thời gian, chi
phí, công sức của Nhân dân, cũng
như của nhà nước, góp phần giảm
bớt khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện
trong Nhân dân; khôi phục, duy trì,
củng cố tình đoàn kết trong nội bộ
Nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi
phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an
toàn xã hội… Trong năm qua toàn
tỉnh đã tiếp nhận 2.188 vụ việc, đã
thực hiện hòa giải thành 1.733 vụ
việc, đạt tỷ lệ 81,6%.
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Công tác xây dựng cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật được thực
hiện tốt và gắn liền với xây dựng
nông thôn mới tiếp tục được triển
khai thực hiện khá tốt; chất lượng
xây dựng và đánh giá thực hiện
các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật ngày
càng nâng lên, có ý nghĩa quan
trọng, góp phần nâng cao nhận
thức và ý thức chấp hành pháp luật
trong cán bộ và Nhân dân. Trong
năm qua đã hướng dẫn xây dựng,
lập hồ sơ, tổ chức đánh giá và xét
công nhận 49 xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật, làm cơ sở việc việc công
nhận xã đạt nông thôn mới, huyện
nông thôn mới và thành phố Bạc
Liêu, thị xã Giá Rai hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả đạt được nêu trên, công
tác tư pháp và công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật vẫn còn bộc lộ
những hạn chế nhất định, cụ thể
như:
Công tác xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật trên một số
lĩnh vực chưa kịp thời, chất lượng
chưa cao; công tác thẩm định văn
bản quy phạm pháp luật tuy được
đổi mới, rút ngắn thời gian thẩm
định và chất lượng ngày càng nâng
lên nhưng vẫn có mặt còn hạn chế;
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ
năng xây dựng văn bản của một số
cán bộ, công chức ở các sở, ngành
chưa ngang tầm với nhiệm vụ nên
chất lượng chưa đảm bảo; tình
trạng chậm ban hành văn bản quy
phạm pháp luật chưa được khắc
phục triệt để, ý thức trách nhiệm
của cán bộ, công chức, nhất là
người đứng đầu ở một số sở, ngành
đối với công tác này chưa cao.
Công tác hộ tịch, chứng thực
ở cấp xã tại một số nơi còn chậm
trễ, gây khó khăn, phiền hà cho
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người dân; công tác cấp lý lịch tư
pháp tuy số vụ việc quá hạng được
giảm đáng kể nhưng tỷ lệ cũng còn
khoảng 3%.
Công chức pháp chế tại các
Sở, Ngành, đơn vị chủ yếu là kiêm
nhiệm, thường thay đổi; trình độ
nghiệp vụ, năng lực, kỹ năng của
một số công chức pháp chế còn
nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu
cầu, ý thức trách nhiệm chưa cao.
Một số cá nhân, tổ chức hành
nghề bổ trợ tư pháp như luật sư,
công chứng, đấu giá tài sản còn có
sai phạm, vi phạm đạo đức nghề
nghiệp, có hiện tượng chạy theo
lợi nhuận gây ảnh hưởng đến uy
tín trong hoạt động hành nghề.
Việc ứng dụng công nghệ
thông tín trong hoạt động của sở,
ngành Tư pháp chưa đạt kết quả
như mong muốn; cơ sở vật chất,
trang thiết bị, phương tiện làm
việc, phục vụ công tác còn khó
khăn, thiếu thốn.
Công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật đôi lúc chưa được quan
tâm đúng mức, còn phân tán, chưa
có nhiều đổi mới, cách làm hay,
sáng tạo, hiệu quả; chính sách xã
hội hóa công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật chưa được triển khai
rộng rãi; nguồn kinh phí dành cho
công tác này còn hạn chế; một số
thành viên Hội đồng Phối hợp phổ
biến, giáo dục pháp luật các cấp
chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách
nhiệm của mình; một số báo cáo
viên pháp luật ở các sở, ngành, đơn
vị ít tham gia hoặc không tham gia
công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật, đặc biệt là các hội nghị triển
khai pháp luật có liên quan đến
ngành, đơn vị mình; còn xảy ra
tình trạng “khoán trắng” công tác
này cho cơ quan tư pháp.
Để tiếp tục triển khai thực

hiện hoàn thành Chương trình
công tác trọng tâm của ngành Tư
pháp tỉnh Bạc Liêu năm 2021 cần
tập trung thực hiện có hiệu quả số
nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu như
sau:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác
kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm
pháp luật để kịp thời phát hiện,
xử lý quy định trái pháp luật, mâu
thuẫn, chồng chéo, không phù hợp
với thực tiễn; trong đó quan tâm
đến các văn bản có liên quan trực
tiếp, rộng rãi đến quyền, lợi ích
của người dân, doanh nghiệp, môi
trường đầu tư, kinh doanh, văn bản
trái pháp luật, không phù hợp được
dư luận xã hội quan tâm.
Thực hiện có hiệu quả
Chương trình xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật năm 2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban
nhân dân tỉnh; hạn chế việc đề nghị
bổ sung, lùi thời gian trình, rút văn
bản ra khỏi chương trình. Tiếp tục
nâng cao chất lượng công tác xây
dựng, thẩm định văn bản vi phạm
pháp luật đảm bảo tính ổn định,
khả thi của văn bản, chú trọng
đánh giá tác động của chính sách
trong các đề nghị xây dựng và tính
dự báo, tính khả thi của chính sách
để thực sự đi vào cuộc sống; kiểm
soát chặt chẽ việc quy định thủ tục
hành chính thông qua hoạt động
thẩm định; xem xét, xử lý trách
nhiệm của cá nhân, tập thể trong
việc chậm, nợ ban hành văn bản.
Tăng cường công tác theo
dõi thi hành pháp luật và theo
dõi thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính gắn với công
tác kiểm tra văn bản và kiểm soát
thủ tục hành chính; công tác kiểm
tra cần tập trung vào các lĩnh vực
phức tạp, nhạy cảm, thu hút nhiều
sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực
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được xác định là trọng tâm phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Triển khai thực hiện nghiêm túc
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của
Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ
luật trong thi hành pháp luật về xử
phạt vi phạm hành chính.
Chủ động, tích cực tham
mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh
tăng cường công tác quản lý nhà
nước trên lĩnh vực tư pháp, nhất là
đối với lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch,
chứng thực, bồi thường nhà nước,
nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp,
đăng ký giao dịch đảm bảo; tăng
cường hướng dẫn, giám sát, thanh
tra, kiểm tra chuyên ngành đối với
công tác hộ tịch, chứng thực của
cấp xã, cấp huyện, các hoạt động
luật sư, công chứng, đấu giá đảm
bảo đi vào nề nếp, ổn định và tuân
thủ quy định của pháp luật, phục
vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của
người dân và doanh nghiệp. Đồng
thời, tăng cường công tác truyền
thông, tiếp tục nâng cao chất lượng
hoạt động trợ giúp pháp lý miễn
phí cho các đối tượng theo quy
định, nhất là các đối tượng yếu thế,
đối tượng chính sách, đối tượng
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước và chất lượng các
dịch vụ trong lĩnh vực hành chính
tư pháp, bổ trợ tư pháp; hình thành
được mạng lưới dịch vụ pháp lý
rộng khắp, thuận tiện, đáng tin cậy
cho người dân và doanh nghiệp;
phát huy vai trò tự quản của các hội
nghề nghiệp; triển khai thực hiện
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả
hoạt động của Trung tâm trợ giúp
pháp lý, Trung tâm dịch vụ đấu giá
tài sản và Phòng Công chứng số 1;
đẩy mạnh xây dựng 02 đơn vị sự
nghiệp (Trung tâm dịch vụ đấu giá
4
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tài sản và Phòng Công chứng số 1)
tự chủ về tài chính vào năm 2023,
làm đầu tàu về chuyên môn nghiệp
vụ trong lĩnh vực công chứng, đấu
giá tài sàn.
Đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ thông tin trong các hoạt động
chuyên môn, nghiệp vụ và quản
lý, điều hành; xây dựng, nâng cấp,
triển khai và duy trì các hệ thống
thông tin, cơ sở dữ liệu và phần
mềm ứng dụng; duy trì và khai
thác hiệu quả cơ sở dữ liệu lý lịch
tư pháp, hộ tịch; nâng cao chất
lượng Cổng thông tin điện tử Sở
Tư pháp; sớm triển khai thực hiện
Trang thông tin điện tử phổ biến,
giáo dục pháp luật, Dự án thực
hiện số hóa hộ tịch và dự án xây
dựng dữ liệu về thông tin ngăn
chặn và thong tin hợp đồng, giao
dịch đã công chứng, chứng thực.
Tổ chức các lớp bồi dưỡng,
tập huấn chuyên môn nghiệp vụ
nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng
cho cán bộ, công chức, viên chức
công tác trên lĩnh vực tư pháp, các
báo cáo viên phổ biến, giáo dục
pháp luật và các hòa giải viên sơ
sở trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được
giao.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật gắn
với đổi mới nội dung, hình thức,
biện pháp thực hiện nhằm đẩy
mạnh và nâng cao hiệu quả công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
gắn công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật với công tác xây dựng,
thi hành, bảo vệ pháp luật và triển
khai thực hiện các nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an
ninh - quốc phòng và trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai
công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật toàn diện, rộng khắp, hướng
mạnh về cơ sở, trong đó tập trung

vào các văn bản pháp luật mới
được ban hành, các văn bản được
dư luận xã hội quan tâm hoặc cần
định hướng dư luận, những vấn đề
liên quan đến hoàn thiện thể chế,
chính sách, nhất là những văn bản
được Quốc hội thông qua cuối năm
2020, năm 2021 và pháp luật về
bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu các cấp, các
ngành và các thành viên của Hội
đồng phối hợp các cấp, gắn với
việc củng cố, kiện toàn Hội đồng
Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp
luật. Từng thành viên của Hội
đồng cần tích cực tham gia các
hoạt động của Hội đồng, bám sát
nhiệm vụ được phân công, chủ
động đề xuất các giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động của
công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật. Đồng thời, tiếp tục củng cố,
kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên
pháp luật, tuyên truyền viên pháp
luật, hòa giải viên ở cơ sở và người
tham gia công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật theo hướng chuyên
sâu, chuyên nghiệp, gắn với nâng
cao vai trò, trách nhiệm, nhất là
các báo cáo viên trong thực hiện
nhiệm vụ được giao.
Tin rằng, với sự đoàn kết,
kỷ cương, trách nhiệm, quyết tâm
đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, năm
2021 ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết
quả quan trọng, góp phần thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng
Sở, ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
ngày càng phát triển vững mạnh,
xứng đáng là cơ quan “Gác cổng”
hết sức đắc lực và đáng tín cậy của
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân các cấp.n
TƯ PHÁP BẠC LIÊU
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SÁNG NGỜI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH XUÂN ẤT TỴ NĂM 1965

N

ăm Ất Tỵ 1965,
Bác Hồ bước vào
tuổi 75 với trí tuệ
vô cùng mẫn tiệp. Đây là những
năm cuối cùng trong cuộc đời 79
mùa Xuân của Người, những lời
dặn chân tình mà sâu sắc của vị
lãnh tụ đáng kính của Đảng và
dân tộc vào mùa Xuân ấy luôn
in sâu trong lòng mỗi người dân
Việt Nam và ngày nay vẫn còn
nguyên giá trị.
Tháng 1 năm 1965, Trung
ương triệu tập Hội nghị Bồi
dưỡng Chỉnh huấn cán bộ Trung
cao cấp. Bác mở đầu bài nói
chuyện tại Hội nghị bằng những
lời tràn đầy phấn khởi: “Các
đồng chí, Tết này, chúng ta sung
sướng chúc mừng Đảng yêu
quý của chúng ta 35 tuổi. Đảng
ta như biển rộng núi cao, Băm
nhăm năm ấy biết bao nhiêu
tình! Đảng ta đã gánh vác nhiệm
vụ lịch sử đưa giai cấp vô sản và
Nhân dân ta anh dũng tiến lên
con đường cách mạng. Từ đó đến
nay, trải qua một đoạn đường dài
đầy hy sinh gian khổ, cách mạng
Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng
suốt của Đảng ta, đã giành được
những thắng lợi to lớn. Có Đảng
lãnh đạo, dân tộc ta đã trở thành
một dân tộc anh hùng, được bè
bạn khắp năm châu yêu mến và
kính trọng. Đó là một thắng lợi
vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lênin,
đó là điều đáng tự hào của mỗi
người yêu nước và cách mạng”.
Bác đi sâu phân tích ba nguyên
nhân chính dẫn đến “thắng lợi vĩ
đại” ấy:
Một là, Đảng ta xứng đáng
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

Văn Liệt
là đội tiên phong, là bộ tham
mưu của giai cấp vô sản, của
Nhân dân lao động và của cả dân
tộc. Đảng ta đã biết vận dụng
chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn
cảnh nước ta một cách sáng tạo
để đề ra đường lối, chính sách
đúng đắn, đưa cách mạng nước
ta đi đến thắng lợi. Cán bộ, đảng
viên là những người cộng sản
chân chính, trung thành với lợi
ích của giai cấp, của Nhân dân
và được dân mến, dân tin.
Hai là, cách mạng là sự
nghiệp của quần chúng, thắng lợi
của cách mạng là do sự phấn đấu
hy sinh và trí thông minh sáng
tạo của hàng triệu người dân,
nhất là công nhân, nông dân và
những người trí thức cách mạng.
Ba là, cách mạng Việt Nam
luôn được sự đồng tình và ủng
hộ của giai cấp công nhân và
Nhân dân cách mạng thế giới,
nhất là Nhân dân các nước xã
hội chủ nghĩa anh em. Tình đoàn
kết quốc tế vĩ đại ấy là điều kiện
rất quan trọng cho cách mạng
Việt Nam thắng lợi. Người nhấn
mạnh: “Đó là ba bài học lớn mà
mỗi cán bộ và đảng viên ta cần
ghi sâu vào lòng và phát huy
thêm mãi”.
Trong không khí ấm áp của
mùa Xuân, trước hàng trăm cán
bộ Trung cao cấp tham dự Hội
nghị, Bác cảnh báo: “Chúng ta
đã giành được thắng lợi to lớn.
Nhưng đó mới chỉ là bước đầu
trên con đường muôn dặm. Sự
nghiệp cách mạng còn lâu dài
gian khổ... Những người cộng
sản chúng ta không một phút nào

được quên lý tưởng cao cả của
mình là phấn đấu cho Tổ quốc
hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa
xã hội hoàn toàn thắng lợi trên
đất nước ta và trên toàn thế giới...
Mỗi người chúng ta đều phải biết
đặt lợi ích của dân tộc, của giai
cấp lên trên lợi ích cá nhân, phải
biết quên mình cho nghĩa lớn.
Muốn giữ gìn sự trong sáng chủ
nghĩa Mác - Lênin thì trước hết
tự mình phải trong sáng. Muốn
đánh thắng kẻ thù là chủ nghĩa
đế quốc, muốn xây dựng thắng
lợi chủ nghĩa xã hội, thì trước hết
phải chiến thắng kẻ thù bên trong
của mỗi chúng ta là chủ nghĩa cá
nhân”.
Bác khẳng định: Chính vì đã
sẵn sàng quên mình cho sự nghiệp
cách mạng của Đảng, cho độc lập
tự do của Tổ quốc, cho lý tưởng
cộng sản vẻ vang mà 35 năm
qua trong Đảng ta đã có biết bao
anh hùng liệt sĩ như các đồng chí
Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng
Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng
Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai
và hàng vạn đảng viên gương
mẫu, "Trung với nước, hiếu với
dân", khí phách hiên ngang cho
đến hơi thở cuối cùng như liệt sĩ
Nguyễn Văn Trỗi. Người cũng ca
ngợi: “Biết bao đảng viên cộng
sản là anh hùng, chiến sĩ trên mặt
trận sản xuất công nghiệp, nông
nghiệp, trong chiến đấu bảo vệ
Tổ quốc và trong các ngành hoạt
động khác. Họ không đòi danh,
đòi lợi. Họ một lòng, một dạ phục
vụ Đảng, phục vụ Nhân dân. Họ
là những đảng viên bình thường
nhưng phẩm chất cách mạng của +
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họ thật là cao quý. Đảng ta rất tự
hào có những người con xứng
đáng ấy của giai cấp và của dân
tộc”.
Với thái độ thẳng thắn, Bác
chỉ rõ: “Trong hàng chục vạn cán
bộ và đảng viên xứng đáng, còn
lẫn vào một số người thấp kém về
tinh thần và đạo đức cách mạng.
Họ còn mang nặng chủ nghĩa cá
nhân trong mình với những biểu
hiện đó là: Đứng trong hàng ngũ
chiến đấu của Đảng mà không
có dũng khí cách mạng, ít lo
nghĩ về trách nhiệm của mình,
không quyết tâm vươn lên phía
trước, hững hờ như những người
không có lý tưởng, đến đâu hay
đó, qua tháng qua ngày. Đối với
công việc của cách mạng, không
có thái độ người làm chủ tập thể,
dám nghĩ dám làm, mà thường
bị động ngồi chờ. Mặt khác, ít
gắn bó với tổ chức, không tin ở
lực lượng và trí tuệ của tập thể.
Họ sống và làm việc một cách
riêng rẽ, không đoàn kết và hợp
tác với người khác. Hễ có đôi
chút hiểu biết, đôi chút thành
công thì tự cao tự đại, vênh vang
kiêu ngạo, tự cho mình tài giỏi
hơn người. Ở cương vị phụ trách
thì tự cho mình có quyền hơn
hết thảy, định đoạt mọi việc; ở
ngành nào, địa phương nào thì
coi đó như một giang sơn riêng,
không biết đến lợi ích toàn cục.
Họ coi thường những quyết định
của tổ chức, họ là những "ông
quan liêu", chỉ thích dùng mệnh
lệnh đối với đồng chí và Nhân
dân”.
Nhấn mạnh Đảng ta là một
Đảng phấn đấu hy sinh vì lợi
ích của Tổ quốc, là Đảng của
Nhân dân, của giai cấp vô sản,
chứ không vì lợi ích nào khác,
Người kiên quyết phê phán một
số đảng viên coi Đảng như một
6
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cái cầu thang để thăng quan phát
tài: “Họ không quan tâm đến đời
sống của Nhân dân mà chỉ lo
nghĩ đến lợi ích của riêng mình.
Họ quên rằng mỗi đồng tiền, hạt
gạo đều là mồ hôi nước mắt của
Nhân dân, do đó mà sinh ra phô
trương, lãng phí. Họ tự cho mình
có quyền sống xa hoa hưởng lạc,
từ đó mà đi đến tham ô, trụy lạc,
thậm chí sa vào tội lỗi”.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 90
năm ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước Nguyễn Phú Trọng
đã lưu ý rằng: Trong điều kiện
Đảng ta là đảng cầm quyền,
hoạt động trong môi trường phát
triển kinh tế thị trường, mở cửa
hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ
nhiều trọng trách, thường xuyên
phải đối mặt với những cám dỗ
của tiền bạc, của cải vật chất,
quyền lực, lợi ích cá nhân, chúng
ta càng phải chăm lo giữ vững
bản chất cách mạng và tính tiên
phong của Đảng. Nếu không
nhận thức sâu sắc điều này, nếu
cán bộ, đảng viên không tích
cực và kiên trì rèn luyện và học
tập thì rất dễ bị thoái hoá, biến
chất. Vấn đề giữ vững bản chất
của Đảng - một Đảng Cộng sản,
đảng cách mạng chân chính, hoạt
động vì sự nghiệp của giai cấp
công nhân, của dân tộc, vì lợi ích
của Nhân dân là vấn đề hết sức
cơ bản và quan trọng. Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo:
"Một dân tộc, một đảng và mỗi
con người, ngày hôm qua là vĩ
đại, có sức hấp dẫn lớn, không
nhất định hôm nay và ngày mai
vẫn được mọi người yêu mến và
ca ngợi, nếu lòng dạ không trong
sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa
cá nhân”.
Nghị quyết Trung ương 4
khoá XI và khoá XII về xây dựng

Đảng đã khẳng định, phải tiến
hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng
với tinh thần tích cực và kiên
quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra
một bước chuyển biến rõ rệt hơn
nữa trên các mặt, ngăn chặn và
đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng
cố sự kiên định về mục tiêu, lý
tưởng cách mạng; tăng cường sự
thống nhất ý chí và hành động;
củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng
cường mối liên hệ mật thiết với
Nhân dân; nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của
Đảng, coi đây là vấn đề sống còn
của Đảng ta, chế độ ta. Một đảng
cách mạng chân chính có đường
lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có
đội ngũ cán bộ, đảng viên trong
sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn
bó máu thịt với Nhân dân, được
Nhân dân ủng hộ, thì Đảng đó có
sức mạnh vô địch, không thế lực
nào ngăn cản nổi trên con đường
dẫn dắt dân tộc đi lên.
Một mùa Xuân mới lại về,
mọi người Việt Nam trên khắp
mọi miền đất nước lại nhớ về 91
năm ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam và Bác Hồ kính
yêu - Người đã đem lại cho dân
tộc Việt Nam một mùa Xuân ấm
no, hạnh phúc. Trong không khí
nô nức vui tươi, phấn khởi, chào
năm mới Xuân Tân Sửu 2021,
đâu cũng thấy cờ hoa, khẩu hiệu:
Mừng đất nước đổi mới - Mừng
Đảng quang vinh - Mừng Xuân
Tân Sửu 2021!
Xuân Tân Sửu này mừng
Đảng ta thêm một tuổi, chào
mừng thành công Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng. Thời cơ, thế nước, vận
nước đang lên, chúng ta tin
tưởng rằng, với sự lãnh đạo của
Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất
nước ta sẽ tiếp tục gặt hái thêm
nhiều thành tựu to lớn hơn.n
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Mừng Đảng, Mừng Xuân
Một số giải pháp nâng cao chất lượng
công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
CÔNG MINH

Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ soạn thảo văn bản quy phạm
pháp luật.

C

ông tác xây dựng
văn bản quy phạm
pháp luật của tỉnh
là một nhiệm vụ hết sức quan
trọng trong việc thể chế hóa các
chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước nhằm phục vụ yêu cầu
quản lý nhà nước trên tất cả các
lĩnh vực của đời sống xã hội, góp
phần thực hiện mục tiêu xây dựng
nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, “nhà nước của Nhân dân,
do Nhân dân và vì Nhân dân”.
Trong quá trình xây dựng và ban
hành các văn bản quy phạm pháp
luật đòi hỏi các cơ quan, người
có thẩm quyền phải tuân thủ đầy
đủ các trình tự, thủ tục xây dựng
và ban hành văn bản, nội dung
văn bản phải đảm bảo tính hợp
hiến, tính thống nhất, đồng bộ,
phù hợp với điều kiện thực tế
nhằm đưa quy định, chính sách
sớm đi vào cuộc sống, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của các tổ chức và cá nhân,
ổn định đời sống Nhân dân, đảm
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

bảo an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn.
Có thể nói, trong những
năm qua công tác xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật của tỉnh
Bạc Liêu ngày càng có nhiều
tiến bộ, việc tổ chức thực hiện
các văn bản quy phạm pháp
luật đã mang lại những kết quả
hết sức quan trọng; trong quá
trình xây dựng văn bản đã tuân
thủ các trình tự, thủ tục như:
Việc tổ chức lấy ý kiến đối với
các dự thảo văn bản được thực
hiện nghiêm túc, thời gian thẩm
định được rút ngắn hơn so với
quy định nhưng vẫn đảm bảo
chất lượng, hồ sơ trình cơ quan,
người có thẩm quyền ban hành
đảm bảo đầy đủ, các văn bản quy
phạm pháp luật được ban hành
từng bước hoàn thiện cả về số
lượng và chất lượng, không có
trường hợp ban hành văn bản
sai thẩm quyền hoặc có nội dung
gây cản trở sự phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh, làm ảnh hưởng
đến quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức, cá nhân. Đạt được

những kết quả nêu trên là sự
đóng góp thiết thực, có hiệu quả
của các cấp, các ngành vào việc
hoàn thiện hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật của địa phương,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính
trị, tăng cường hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước, ổn định an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội và thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội trên địa bàn.
Trong năm 2020, Sở Tư
pháp đã tham gia xây dựng và
trực tiếp thẩm định 60 văn bản
quy phạm pháp luật của Hội đồng
nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân
dân tỉnh. Nhìn chung, các dự
thảo văn bản trước khi trình cấp
thẩm quyền ban hành đều được
gửi Sở Tư pháp thẩm định theo
đúng quy trình. Đặc biệt, đối với
các dự thảo nghị quyết về cơ chế,
chính sách mang tính đặc thù đều
được Sở Tư pháp thành lập Hội
đồng tư vấn thẩm định với sự
tham gia của các Sở, Ngành, đơn
vị chức năng có liên quan; từng
thành viên đã tập trung nghiên
cứu và tham gia ý kiến sâu sát,
bảo đảm văn bản được ban hành
hợp hiến, hợp pháp và có tính
khả thi cao.
Các báo cáo thẩm định cơ
bản đạt chất lượng, các ý kiến của
cơ quan thẩm định được đánh giá
cao, góp phần ngăn chặn ngay từ
đầu những vấn đề không khả thi
hoặc có dấu hiệu trái pháp luật
của văn bản. Công tác thẩm định
tại Sở Tư pháp từng bước được
nâng lên, đảm bảo kịp thời, có
chất lượng, trọng tâm nội dung
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đi vào chiều sâu, tăng tính phân
tích, phản biện chặt chẽ và luôn
phối hợp các Sở, Ngành làm tốt
công tác này; đặc biệt là hầu hết
các văn bản quy phạm pháp luật
đã được Sở Tư pháp rút ngắn thời
gian thẩm định từ 10 ngày xuống
còn từ 2 đến 5 ngày, nhưng chất
lượng thẩm định được đảm bảo.
Về công tác soạn thảo, lấy ý kiến,
tổng hợp, giải trình, tiếp thu các
ý kiến góp ý của các ngành, đơn
vị có liên quan được thực hiện
nghiêm túc theo quy định của
pháp luật.
Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả đạt được trong thời gian
qua công tác xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật hiện vẫn còn
một số hạn chế nhất định như:
Thứ nhất, còn một số Sở,
Ngành khi được phân công, giao
nhiệm vụ tham mưu soạn thảo
văn bản còn thiếu quan tâm chỉ
đạo thực hiện, nên việc xây dựng
văn bản còn chậm trễ, không
đúng tiến độ, chất lượng văn
bản trình thẩm định chưa cao, cơ
quan thẩm định phải góp ý chỉnh
sửa nhiều lần, thậm chí có những
quy định trong dự thảo văn bản
trái pháp luật. Trong quá trình
soạn thảo thiếu nghiên cứu kỹ
các nội dung cần cụ thể hóa nên
dẫn đến có nhiều quy định còn
chung chung, khó áp dụng vào
thực tiễn. Một vài cơ quan chủ
trì soạn thảo còn mang tâm lý chỉ
cần hình thành được dự thảo văn
bản và gửi cho Sở Tư pháp thẩm
định là hết trách nhiệm vì đã có
cơ quan thẩm định chỉnh sửa. Có
một số dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật gửi Sở Tư pháp thẩm
định nhưng nội dung còn mang
tính sơ thảo, thậm chí có không ít
dự thảo sao chép nguyên văn các
văn bản QPPL của cơ quan nhà
8
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nước có thẩm quyền cấp trên; có
một số dự thảo văn bản không
thực hiện đầy đủ quy trình theo
quy định nên Sở Tư pháp phải
chuyển trả vì không đủ điều kiện
thẩm định.
Thứ hai, theo quy định thì
phải đăng tải toàn văn dự thảo
văn bản trên cổng thông tin
điện tử của tỉnh trong thời hạn
30 ngày để người dân tham gia
ý kiến đóng góp. Tuy nhiên, do
Cổng thông tin điện tử của tỉnh
hiện không có giao diện để các
đối tượng tham gia góp ý, nên
việc lấy ý kiến của các đối tượng
chưa đạt yêu cầu.
Thứ ba, việc tổ chức lấy ý
kiến dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật có mặt còn hạn chế
như: Đa số dự thảo văn bản
chủ yếu là được lấy ý kiến của
các cơ quan có liên quan, chưa
tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đối
tượng chịu sự tác động trực
tiếp; việc gửi dự thảo lấy ý kiến
thường chậm, thời gian ngắn, cơ
quan được xin ý kiến không đủ
thời gian, thậm chí ít quan tâm
nghiên cứu nên nội dung đóng
góp có mặt còn hạn chế; việc
điều tra, khảo sát thực trạng xã
hội phục vụ cho việc ban hành
văn bản quy phạm còn lúng
túng, chưa đạt yêu cầu do chưa
có cơ chế và tiêu chí rõ ràng
để thực hiện. Phần lớn các cơ
quan, tổ chức khi được lấy kiến
ý đóng góp thì thiếu quan tâm
nghiên cứu để đóng góp ý kiến
xác đáng mà thường là thống
nhất với dự thảo văn bản, hoặc
chỉ góp ý những nội dung nào
có liên quan đến lĩnh vực, ngành
của mình.
Thứ tư, theo quy định của
Luật, chậm nhất là 20 ngày trước
ngày UBND tỉnh họp, cơ quan

được phân công soạn thảo dự
thảo văn bản quy phạm pháp luật
phải gửi dự thảo văn bản và các
tài liệu có liên quan đến Sở Tư
pháp để tiến hành thẩm định.
Tuy nhiên, có nhiều cơ quan đã
không thực hiện đúng quy định
này; đặc biệt, gần đến các kỳ
họp của Hội đồng nhân dân tỉnh,
cùng lúc nhiều cơ quan gửi dự
thảo nhưng không bảo đảm thời
hạn theo quy định nên đã tạo
ra khó khăn, áp lực cho Sở Tư
pháp, nhất là khi mà nguồn nhân
lực của Sở Tư pháp vẫn chưa đủ
để đáp ứng yêu cầu thực hiện
nhiệm vụ được giao.
Vấn đề cuối cùng xin được
đề cập đến đó là nhận thức của
các cơ quan, đơn vị về công tác
thẩm định văn bản quy phạm
pháp luật: Mặc dù Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật đã
thi hành rất nhiều năm nhưng
đến nay vẫn còn nhiều cơ quan,
đơn vị, cá nhân nhận thức chưa
đúng, đầy đủ về nhiệm vụ của Sở
Tư pháp đối với việc thẩm định
văn bản. Điều đó thể hiện qua
việc vẫn có không ít ý kiến cho
rằng cơ quan tư pháp chỉ thẩm
định về mặt thể thức, kỹ thuật
trình bày, trong khi đó theo luật
thì Sở Tư pháp phải cho ý kiến
về đối tượng, phạm vi điều chỉnh
của văn bản; tính hợp hiến, hợp
pháp và tính thống nhất của dự
thảo văn bản với hệ thống pháp
luật hiện hành; sự phù hợp về nội
dung; ngôn ngữ, kỹ thuật soạn
thảo văn bản. Do đó, nhiệm vụ
của Sở Tư pháp là hết sức nặng
nề, chỉ về tính hợp hiến, hợp
pháp không thôi thì đòi hỏi người
thẩm định phải nghiên cứu, đối
chiếu nhiều văn bản khác nhau,
từ Hiến pháp đến luật và các văn
bản hướng dẫn thi hành đối với
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lĩnh vực có liên quan để xác định
thẩm quyền ban hành văn bản có
đúng không, phạm vi điều chỉnh,
đối tượng điều chỉnh có phù hợp
không; ngoài ra, còn phải xem
xét văn bản nếu được ban hành
thì triển khai thực hiện có khả thi
hay không...
Để nâng cao chất lượng
công tác xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật thời gian tới cần
thực hiện tốt một số giải pháp
chủ yếu như sau:
Một là, các cấp, các ngành
cần tiếp tục thực hiện nghiêm
túc các quy định của Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp
luật năm 2015, Nghị định
34/2016/NĐ-CP của Chính phủ
và Chỉ thị số 43/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về nâng
cao chất lượng công tác xây
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp
luật và tăng cường hiệu quả thi
hành pháp luật. Đặc biệt là thực
hiện nghiêm túc về trình tự, thủ
tục, hồ sơ xây dựng và ban hành
văn bản quy phạm pháp luật; về
lập đề nghị xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật, đánh giá
tác động chính sách trong nội
dung của nghị quyết, quyết định
thuộc thẩm quyền của Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân
tỉnh.
Hai là, tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát việc thực
thi Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật; thực hiện tốt
công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật theo lĩnh vực chuyên
môn do từng Sở, Ngành phụ
trách để kịp thời đề xuất sửa đổi,
bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành
thuộc thẩm quyền của tỉnh hoặc
kiến nghị các cơ quan nhà nước
có thẩm quyền xử lý.
Ba là, đề cao vai trò, trách
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

nhiệm của Thủ trưởng các sở,
ngành, đơn vị trong việc chỉ đạo,
thực hiện công tác xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật; thường
xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm
tra, theo dõi, đôn đốc việc thực
hiện công tác này của cơ quan,
đơn vị mình, đảm bảo chất
lượng, tiến độ và đúng quy định
của pháp luật; quan tâm trong
việc lựa chọn cán bộ, công chức
để thực hiện nhiệm vụ này phải
đảm bảo đủ trình độ, năng lực,
có kiến thức pháp luật, am hiểu,
có kinh nghiệm và tinh thần
trách nhiệm cao.
Bốn là, chú trọng và nâng
cao chất lượng hoạt động lấy ý
kiến của các đối tượng chịu sự
tác động trực tiếp của các quy
định trong các dự thảo văn bản
quy phạm pháp luật; tăng cường
hoạt động tham vấn, phản biện,
huy động sự đóng góp ý kiến
của các chuyên gia, phải thực
sự cầu thị trong việc tiếp thu
những ý kiến đóng góp, thẩm
định để nâng cao chất lượng
văn bản, khắc phục tình trạng
khi tham gia ý kiến vào dự thảo
thì hoàn toàn nhất trí, đến khi
tổ chức thực hiện thì kiến nghị
vướng mắc, đề nghị sửa đổi, bổ
sung đối với những nội dung
mà trước đó đã hoàn toàn nhất
trí.
Năm là, thường xuyên kiện
toàn đội ngũ xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật theo hướng
chuyên nghiệp; bố trí công chức
phụ trách pháp chế có đủ trình
độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ theo Nghị định số
55/2011/NĐ-CP để tham mưu,
giúp cho Thủ trưởng các Sở,
ngành thực hiện tốt công tác này.
Sáu là, tiếp tục nâng cao
chất lượng công tác thẩm định
văn bản quy phạm pháp luật bảo

đảm văn bản quy phạm pháp luật
được thẩm định đúng thời gian
quy định; khi được ban hành
đúng thẩm quyền về nội dung
và hình thức, bảo đảm hợp hiến,
hợp pháp, đồng bộ, thống nhất
và có tính khả thi cao, phù hợp
với thực tiễn địa phương.
Bảy là, chú trọng việc tập
huấn, quán triệt triển khai tổ
chức thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật mới; chủ động
theo dõi, đánh giá kết quả thực
hiện, kịp thời báo cáo Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân
tỉnh về những khó khăn, vướng
mắc, phát sinh khi thực hiện và
đề ra biện pháp khắc phục. Tăng
cường tổ chức và quan tâm cử
cán bộ, công chức tham dự các
khóa học, các lớp bồi dưỡng về
kỹ năng soạn thảo, tham gia ý
kiến, xây dựng chính sách, kiểm
tra, rà soát văn bản quy phạm
pháp luật.
Tám là, quan tâm bố trí
kinh phí thỏa đáng nhằm đảm
bảo thực hiện có hiệu quả công
tác xây dựng, kiểm tra, rà soát,
xử lý văn bản quy phạm pháp
luật và tăng cường công tác đào
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ
năng cho đội ngũ công chức làm
công tác này nhằm đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ đặt ra.
Trong thời gian tới, nếu
các giải pháp nêu trên được thực
hiện một cách đồng bộ thì chắc
chắn rằng công tác xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật sẽ có sự
chuyển biến mạnh mẽ, các văn
bản được xây dựng và ban hành
kịp thời, chất lượng ngày càng
nâng cao, đáp ứng yêu cầu về
quản lý nhà nước, góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
giữ vững ổn định an ninh chính
trị và đảm bảo trật tự an toàn xã
hội trên địa bàn.n
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
Trần Minh Đức
Phó Giám đốc Sở Tư pháp

N

hững năm qua, hoạt
động công chứng
trên địa bàn tỉnh
Bạc Liêu có sự phát triển khá
nhanh. Nhiều văn phòng công
chứng được thành lập, đáp ứng
nhu cầu công chứng của các tổ
chức, cá nhân, góp phần tích cực
vào sự phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh
Do nhận thức về pháp luật
của người dân ngày một nâng cao
nên những năm gần đây người
dân tìm đến các tổ chức công
chứng để công chứng hợp đồng
mua bán, vay, mượn, thế chấp,
cầm cố tài sản; hợp đồng mua
bán, chuyển nhượng, tặng cho
nhà ở và quyền sử dụng đất; hợp
đồng cho thuê, thừa kế, thế chấp,
bảo lãnh, góp vốn bằng quyền
sử dụng đất và tài sản gắn liền
với đất; thỏa thuận phân chia,
nhập và xác nhận tài sản của vợ,
chồng; di chúc, khai nhận di sản,
thỏa thuận phân chia di sản, từ
chối nhận di sản, nhận lưu giữ di
chúc; hợp đồng ủy quyền, giấy
ủy quyền... ngày càng nhiều
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có
07 tổ chức hành nghề công chứng
(01 phòng công chứng trực thuộc
Sở Tư pháp và 06 văn phòng
công chứng) với 12 công chứng
viên. Năm 2020, các tổ chức
hành nghề công chứng đã thực
hiện công chứng 92.224 vụ việc
(chủ yếu là các hợp đồng); thực
hiện chứng thực bản sao từ bản
10
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Người dân thực hiện thủ tục công chứng tại Phòng Công chứng số 1.
chính giấy tờ văn bản và chứng
thực chữ ký 463.030 trường hợp.
Thu phí công chứng, chứng thực
9.601.965.600 đồng.
Từ khi triển khai thi hành
Luật Công chứng 2014 và thực
hiện chủ trương xã hội hóa hoạt
động công chứng, phòng công
chứng và các văn phòng công
chứng đã góp phần tạo thuận lợi
cho người dân, cá nhân, doanh
nghiệp khi thực hiện các hợp
đồng công chứng. Không chỉ
tiết kiệm thời gian, công sức,
chi phí đi lại, việc thành lập các
văn phòng công chứng còn góp
phần giảm tải áp lực cho phòng
công chứng Nhà nước, tạo sự
cạnh tranh lành mạnh giữa các
văn phòng hoạt động trong lĩnh
vực này. Người dân có quyền lựa

chọn những đơn vị có uy tín, chất
lượng công chứng để bảo đảm an
toàn pháp lý, phòng ngừa tranh
chấp, vi phạm pháp luật, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của
các tổ chức, cá nhân khi tham gia
hợp đồng, giao dịch, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh.
Với chức năng là cơ quan
quản lý Nhà nước về công chứng
trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã
tăng cường công tác quản lý, chỉ
đạo các tổ chức hành nghề công
chứng thực hiện đúng quy định
của pháp luật về công chứng;
làm tốt công tác kiểm tra, thanh
tra việc chấp hành pháp luật
của các tổ chức hành nghề công
chứng như mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý, sử dụng phí công
TƯ PHÁP BẠC LIÊU
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chứng, điều kiện hành nghề công
chứng…; tích cực tuyên truyền,
phổ biến Luật Công chứng năm
2014 và các văn bản liên quan
cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức,
cá nhân và mọi người dân, các
tổ chức hành nghề công chứng
nhằm nhận thức đầy đủ các
quy định của pháp luật về công
chứng; quan tâm đào tạo, bồi
dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, quy
tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp
cho đội ngũ công chứng viên; tiếp
nhận, hướng dẫn, giải quyết kịp
thời những khó khăn, vướng mắc
của các tổ chức hành nghề công
chứng, đồng thời, qua thanh tra,
kiểm tra nhắc nhở, chấn chỉnh
những vi phạm xảy ra, đảm bảo
thực hiện hành nghề công chứng
đúng quy định pháp luật.
Mặc dù hoạt động công
chứng trên địa bàn tỉnh đạt nhiều
kết quả, nhưng hoạt động này
vẫn còn bộc lộ những khó khăn,
hạn chế, như: Các tổ chức hành
nghề công chứng mới chỉ tập
trung tại địa bàn thành phố Bạc
Liêu nơi có điều kiện kinh tế xã hội phát triển (thành phố Bạc
Liêu có 06 tổ chức, thị xã Giá
Rai có 01 tổ chức); chất lượng
của đội ngũ công chứng viên tuy
đã được nâng lên nhưng vẫn còn
một số hạn chế về chuyên môn
nghiệp vụ; việc xây dựng cơ sở
dữ liệu công chứng bao gồm các
thông tin về nguồn gốc tài sản,
tình trạng giao dịch của tài sản và
các thông tin về biện pháp ngăn
chặn được áp dụng đối với tài sản
có liên quan đến hợp đồng, giao
dịch đã được công chứng trên
địa bàn tỉnh Bạc Liêu chưa được
triển khai. Do vậy, chưa có sự kết
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

nối, chia sẻ thông tin giữa các tổ
chức hành nghề công chứng với
nhau và giữa các tổ chức hành
nghề công chứng với văn phòng
đăng ký quyền sử dụng đất về tài
sản giao dịch; chưa tạo được cơ
chế liên thông giữa tổ chức hành
nghề công chứng, cơ quan thuế,
cơ quan đăng ký giao dịch bảo
đảm, văn phòng đăng ký quyền
sử dụng đất khi thực hiện các thủ
tục hành chính đối với các giao
dịch về bất động sản. Điều này
dẫn đến xảy ra tình trạng không
kịp thời phát hiện, ngăn chặn
các hợp đồng, giao dịch vi phạm
pháp luật và xảy ra rủi ro trong
hoạt động công chứng, làm ảnh
hưởng đến quyền và lợi ích của
các tổ chức, cá nhân cũng như
hoạt động công chứng; việc thực
hiện các trình tự, thủ tục, thu phí
công chứng chưa đúng quy định
ở một vài tổ chức công chứng;
tình trạng cạnh tranh không lành
mạnh giữa các tổ chức hành nghề
công chứng vẫn còn xảy ra. Có
trường hợp đến văn phòng công
chứng này bị từ chối công chứng,
nhưng đến văn phòng công
chứng khác thì lại được công
chứng. Thời gian tới, Sở Tư pháp
sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác
tham mưu giúp UBND tỉnh trên
lĩnh vực công chứng. Trong đó,
đặc biệt quan tâm thực hiện tốt
một số công việc sau:
Một là, Sở Tư pháp phối
hợp các ngành liên quan, địa
phương đẩy mạnh hơn nữa công
tác tuyên truyền sâu rộng trong
Nhân dân nhằm giúp họ nâng cao
nhận thức và có trách nhiệm hơn
khi tham gia thực hiện các giao
dịch công chứng, chứng thực.

Hai là, Sở Tư pháp phối
hợp với cơ quan có thẩm quyền
trong việc tổ chức bồi dưỡng,
tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỷ
năng công chứng, chứng thực, về
kiểm tra, nhận dạng tài liệu và hồ
sơ giả, về đạo đức nghề nghiệp...
cho lực lượng công chứng viên
và bồi dưỡng, tập huấn cho cán
bộ, công chức làm nhiệm vụ
quản lý nhà nước về lĩnh vực
công chứng, chứng thực.
Ba là, Sở Tư pháp tham
mưu phối hợp với các ngành địa
phương đề xuất UBND tỉnh xây
dựng cơ sở dữ liệu Công chứng
trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp
người dân có thể yên tâm khi thực
hiện các giao dịch, hạn chế rủi
ro cho các công chứng viên nói
riêng và hoạt động công chứng
nói chung trên địa bàn tỉnh.
Bốn là, tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời
phát hiện những hạn chế, thiếu
sót và có giải pháp chấn chỉnh,
khắc phục triệt để, đồng thời
có các chế tài xử lý mạnh đối
với các tổ chức hành nghề công
chứng, công chứng viên và người
có nhu cầu công chứng vi phạm
quy định của pháp luật.
Năm là, tăng cường công
tác quản lý nhà nước đối với
hoạt động công chứng trên địa
bàn tỉnh, cần có những biện pháp
nhằm bảo đảm tính chất lượng
của hoạt động công chứng, vì
công chứng viên dù hành nghề
tự do nhưng là người được Nhà
nước bổ nhiệm để thực thi một
nhiệm vụ công, được Nhà nước
ủy nhiệm nên cần đảm bảo tính
chuyên môn của những người
hành nghề công chứng.n
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TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP
TỈNH BẠC LIÊU ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP

N

ghị quyết số 49-NQ/
TW ngày 02/6/2005
của Bộ Chính trị về
Chiến lược cải cách tư pháp đến
năm 2020 đã xác định: “Tòa án là
khâu trung tâm của quá trình cải
cách, xét xử là khâu trọng tâm của
toàn bộ hoạt động tư pháp”. Nhận
thức được vị trí, vai trò và trách
nhiệm của Tòa án trong công tác
cải cách tư pháp, trong những năm
qua Tòa án nhân dân (TAND) hai
cấp tỉnh Bạc Liêu đã và đang nỗ
lực triển khai nhiều biện pháp cải
cách tư pháp nhằm nâng cao vị
thế của hệ thống Tòa án, nâng cao
chất lượng công tác xét xử.
Năm 2020, ngoài nhiệm vụ
phải làm tốt công tác xét xử các
loại vụ án, các Tòa án còn phải
tiếp tục triển khai thực hiện tốt các
Nghị quyết của Đảng liên quan
đến xây dựng và chỉnh đốn Đảng,
tinh giản biên chế, nâng cao hiệu
quả và hiệu lực hoạt động của bộ
máy Nhà nước, các Nghị quyết
của Quốc hội về công tác tư pháp.
Đồng thời, là năm cuối tổng kết
thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/
TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính
trị về Chiến lược cải cách tư pháp
đến năm 2020. Vì vậy, Ban lãnh
đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bạc
Liêu đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục
triển khai đồng bộ các giải pháp
đẩy mạnh công tác cải cách tư
pháp nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác giải quyết, xét
xử, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị được giao. Cụ thể như
sau:
12
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Đặng Quốc Khởi
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Trung cấp, Thẩm phán
sơ cấp TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu
Thứ nhất, tiếp tục đổi mới
việc tổ chức phiên tòa xét xử,
xác định rõ hơn vị trí, quyền hạn,
trách nhiệm của người tiến hành
tố tụng và người tham gia tố tụng;
nâng cao chất lượng tranh tụng
tại phiên tòa.
Tiếp tục đổi mới tổ chức
các phiên tòa theo tinh thần cải
cách tư pháp, chú trọng làm tốt
thủ tục tranh tụng tại các phiên
tòa, đảm bảo thực sự dân chủ, đạt
chất lượng cao. Quyền của đương
sự, bị cáo, luật sư và những người
tham gia tố tụng khác được tôn
trọng và tạo điều kiện thực hiện.
Khi xét xử các vụ án, Hội đồng
xét xử luôn tôn trọng và lắng
nghe ý kiến phát biểu của đại diện
Viện kiểm sát, người bào chữa,
lời khai của bị cáo, bị hại, nguyên

đơn, bị đơn và người tham gia
tố tụng khác; chủ động nêu vấn
đề để các bên tranh luận, làm
sáng tỏ sự thật khách quan của
vụ án, đảm bảo quyền và nghĩa
vụ tố tụng của bị cáo, đương sự
và những người tham gia tố tụng
được thực hiện theo quy định của
pháp luật tố tụng, nhất là quyền tự
bào chữa, nhờ luật sư hoặc người
khác bào chữa, bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của mình. Ngoài
ra, sự trang nghiêm của các phiên
tòa luôn được đảm bảo, từ khâu
chuẩn bị hội trường, trang phục,
tác phong của Hội đồng xét xử,
Thư ký phiên tòa đến nội dung
hoạt động xét xử và tính nghiêm
minh của bản án.
Thứ hai, chú trọng thực hiện
tốt công tác hòa giải, đối thoại.
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

+

Mừng Đảng, Mừng Xuân
+

Năm 2020, Tòa án nhân dân
hai cấp tỉnh Bạc Liêu tiếp tục áp
dụng các giải pháp trong công tác
hòa giải, đối thoại, trong đó chú
trọng vận dụng phương thức “dân
vận” trong quá trình hòa giải, đối
thoại nhằm nâng cao chất lượng
công tác hòa giải, đối thoại. Do
đó, số lượng án hòa giải thành,
đối thoại thành chiếm tỷ lệ rất cao
(trong 5.523 vụ án dân sự, hành
chính đã giải quyết có 3.374 vụ
hòa giải thành, đối thoại thành,
đạt tỷ lệ 61,1%). Việc hòa giải
thành đã làm giảm bớt sự tranh
chấp, mâu thuẫn trong nội bộ
Nhân dân, ổn định tình hình chính
trị tại địa phương. Đồng thời, giúp
cho việc giải quyết vụ án được
nhanh chóng, giảm bớt chi phí và
thời gian cho các bên đương sự.
Thứ ba, tăng cường tổ chức
các phiên tòa rút kinh nghiệm
theo tinh thần cải cách tư pháp.
Tiếp tục tăng cường tổ chức
các phiên tòa rút kinh nghiệm
theo tinh thần cải cách tư pháp,
đảm bảo mỗi Thẩm phán tổ chức
được ít nhất 01 phiên tòa rút kinh
nghiệm trong năm. Việc tổ chức
phiên họp rút kinh nghiệm được
thực hiện nghiêm túc nhằm mục
đích đánh giá các mặt ưu điểm,
khuyết điểm của Thẩm phán chủ
tọa phiên tòa và thành viên Hội
đồng xét xử, đồng thời rút ra các
bài học kinh nghiệm nhằm xây
dựng hình ảnh của đội ngũ công
chức, Thẩm phán Tòa án trở thành
vị trí trung tâm, mẫu mực, đáp
ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
Thứ tư, đổi mới quản lý, cải
cách thủ tục hành chính.
Một trong những yêu cầu mà
Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày
02/6/2005 của Bộ Chính trị về
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

Chiến lược cải cách tư pháp đến
năm 2020 đề ra là: “…đổi mới thủ
tục hành chính trong các cơ quan
tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho người dân tiếp cận công
lý; người dân chỉ nộp đơn đến
Tòa án, Tòa án có trách nhiệm
nhận và thụ lý đơn”. Thực hiện
yêu cầu trên, năm 2020, Tòa án
nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu
tiếp tục chủ động “đổi mới thủ
tục hành chính tư pháp” trong
hoạt động theo hướng nhanh,
gọn, hiệu quả và hiệu lực, hướng
đến mục tiêu phục vụ tốt nhất
yêu cầu của Nhân dân. Nghiên
cứu ứng dụng công nghệ thông
tin vào công tác chuyên môn và
hoạt động quản lý, bảo đảm vận
hành tốt các hệ thống công nghệ
thông tin đã được đầu tư, trang bị
như: Trang thông tin điện tử, phần
mềm quản lý án, hệ thống truyền
hình phục vụ Hội nghị, tập huấn
trực tuyến...
Thứ năm, từng bước đảm
bảo công khai, minh bạch các
hoạt động của Tòa án.
Thực hiện công khai, minh
bạch trong mọi hoạt động của Tòa
án, đảm bảo quyền tiếp cận công
lý và quyền giám sát của Nhân
dân đối với hoạt động của Tòa
án. Thực hiện nghiêm việc công
bố bản án, quyết định có hiệu lực
pháp luật và thuộc trường hợp phải
công khai trên cổng thông tin điện
tử của hệ thống Tòa án theo quy
định. Năm 2020, Tòa án nhân dân
hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã công bố
công khai được 3.229/3.229 bản
án, quyết định có hiệu lực pháp
luật và thuộc trường hợp phải
công bố lên cổng thông tin điện
tử của hệ thống Tòa án. Việc công
bố bản án, quyết định có hiệu lực

pháp luật trên cổng thông tin điện
tử đã góp phần công khai, minh
bạch hoạt động xét xử của Tòa án.
Thứ sáu, chú trọng công tác
tổ chức cán bộ, công tác đào tạo.
Công tác tổ chức cán bộ
được thực hiện có hiệu quả, việc
điều động, luân chuyển, biệt phái,
chuyển đổi vị trí công tác của
công chức được thực hiện thường
xuyên nhằm bổ sung kịp thời và
cân đối cán bộ cho các đơn vị,
đáp ứng yêu cầu công tác; công
tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo,
quản lý tiếp tục được quan tâm
và thực hiện đúng quy định nhằm
củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý; công tác đào
tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp
vụ cho đội ngũ công chức, nhất
là đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm
nhân dân, Thẩm tra viên và Thư
ký Tòa án được thực hiện thường
xuyên. Bên cạnh đó, đã thực hiện
tốt công tác giáo dục chính trị tư
tưởng cho đội ngũ công chức,
người lao động thuộc quyền quản
lý nhằm xây dựng đội ngũ công
chức, người lao động Tòa án có
lập trường tư tưởng chính trị vững
vàng, đồng thời giữ vững đoàn kết
nội bộ trong tập thể.
Bằng việc triển khai, thực
hiện tốt các biện pháp đẩy mạnh
công tác cải cách tư pháp nêu
trên, năm 2020, Tòa án nhân dân
hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị được
giao, các mặt công tác đều đạt và
vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng
xét xử các loại vụ án từng bước
được nâng lên, không có án oan
sai, bỏ lọt tội phạm, hầu hết các
phán quyết của Hội đồng xét xử
đều thấu tình, đạt lý, được dư luận
đồng tình ủng hộ.n
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Mừng Đảng, Mừng Xuân
TRONG BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG TỔ QUỐC
CẦN LÀM THẬT TỐT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Văn Thuần

T

rong quá trình lãnh
đạo cách mạng Việt
Nam, Đảng ta đã sớm
nhận thức và ngày càng xác định
rõ hơn về nguy cơ, tác hại của
tham nhũng. Từ đó, trong từng
giai đoạn phát triển của đất nước,
Đảng, Nhà nước đã ban hành
nhiều chủ trương, chính sách,
giải pháp về phòng chống tham
nhũng, với quyết tâm chính trị rất
cao. Hội nghị Trung ương 5 khóa
XI đã quyết định chủ trương thành
lập Ban Chỉ đạo Trung ương về
phòng, chống tham nhũng trực
thuộc Bộ Chính trị, do đồng chí
Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ
đạo. Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo
(ngày 01/02/2013) đến nay, nhất
là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của
Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo
tập trung, thống nhất của Đảng và
Nhà nước; sự nỗ lực, cố gắng của
các cấp, các ngành; sự tham gia
tích cực của Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức thành viên, báo chí và
Nhân dân, công tác phòng, chống
tham nhũng có chuyển biến rõ
nét, đạt được nhiều kết quả quan
trọng, khẳng định quyết tâm của
Đảng, Nhà nước trong đấu tranh
phòng chống tham nhũng. Tham
nhũng đã từng bước được kiềm
chế, ngăn chặn, có chiều hướng
thuyên giảm, cũng được cán bộ,
đảng viên và Nhân dân đồng tình,
hưởng ứng, đánh giá cao.
Thời gian qua, với kết quả
lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý nghiêm
minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ
án tham nhũng, kinh tế nghiêm
14
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trọng, phức tạp, dư luận xã hội
quan tâm, tạo bước đột phá trong
công tác phòng, chống tham
nhũng. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra
các cấp đã tích cực, chủ động,
quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo
và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,
giám sát, trọng tâm là kiểm tra
tổ chức đảng và đảng viên khi có
dấu hiệu vi phạm, tập trung vào
đối tượng, lĩnh vực, địa bàn phức
tạp, dễ phát sinh tiêu cực, tham
nhũng, những vấn đề bức xúc mà
cán bộ, đảng viên và Nhân dân
quan tâm, với tinh thần thực hiện
chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư,
Chỉ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ
đạo: “Kiểm tra, giám sát các vụ
việc với tinh thần quyết tâm cao,
kiên quyết bảo vệ cái đúng, không
khoan nhượng với những hành
vi vi phạm kỷ luật Đảng”, “kỷ
luật một vài người để cứu muôn
người”. Công tác điều tra, truy tố,
xét xử các vụ án tham nhũng, kinh
tế được triển khai mạnh mẽ, quyết
liệt, không để oan sai, không bỏ lọt
tội phạm, với phương châm “Tài
liệu chắc đến đâu xử lý đến đó,
sau đó điều tra, xử lý tiếp nhằm
tạo sự lan tỏa và chuyển biến tích
cực trong phát hiện, xử lý tham
nhũng”, thể hiện nhất quán quan
điểm “nói đi đôi với làm, không
có vùng cấm, không có ngoại lệ,
bất kể người đó là ai” trong phòng
chống tham nhũng; với mức án
rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất
Nhân văn, có tác dụng cảnh tỉnh,
răn đe, phòng ngừa tham nhũng có
hiệu quả, tạo bước đột phá trong

công tác phát hiện và xử lý tham
nhũng. Đây là điểm sáng, bước
đột phá quan trọng trong đấu tranh
phòng chống tham nhũng, khẳng
định quyết tâm của Đảng, Nhà
nước và hiệu quả hoạt của Ban
Chỉ đạo cùng các cơ quan chức
năng phòng, chống tham nhũng,
được Nhân dân đồng tình, ủng hộ,
đánh giá cao.
Tuy nhiên, công tác phòng,
chống tham nhũng ở một số địa
phương, bộ, ngành chưa có sự
chuyển biến rõ nét; phát hiện, xử
lý tham nhũng còn hạn chế; tỷ lệ
thu hồi tài sản tham nhũng, thất
thoát còn thấp; công tác tự kiểm
tra, tự phát hiện tham nhũng trong
nội bộ vẫn là khâu yếu; công tác
giám định, định giá tài sản vẫn còn
bất cập; vẫn xãy ra sai phạm, tham
nhũng trong các cơ quan phòng,
chống tham nhũng. Cơ chế, chính
sách, pháp luật về quản lý kinh
tế - xã hội và phòng chống tham
nhũng trên một số lĩnh vực còn sơ
hở, chưa thật đầy đủ, đồng bộ.Việc
thực hiện một số giải pháp phòng
ngừa tham nhũng còn mang tính
hình thức, hiệu quả thấp. Giáo
dục liêm chính, đạo đức công vụ,
xây dựng văn hóa tiết kiệm không
tham nhũng chưa được quan tâm
đúng mức.
Tham nhũng trên một số
lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm
trọng, phức tạp, với những biểu
hiện ngày càng tinh vi, gây bức
xúc trong xã hội. Tham nhũng
vẫn là một trong những nguy cơ
đe dọa sự tồn vong của Đảng và
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

+

Mừng Đảng, Mừng Xuân
+

chế độ.
Để công tác phòng, chống
tham nhũng trong thời gian tới
đạt nhiều kết quả tốt hơn thì cần
tập trung thực hiện tốt những nội
dung cơ bản như sau.
Phát huy những kết quả đạt
được và bài học kinh nghiệm
trong công tác phòng, chống tham
nhũng thời gian qua, trong thời
gian tới phải tiếp tục kiên quyết,
kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, đẩy
lùi tham nhũng, với quyết tâm cao
hơn, hành động mạnh mẽ, quyết
liệt, hiệu quả cao. Trong đó, tập
trung vào các nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm sau đây:
Một là: Tiếp tục đẩy mạnh,
nâng cao hiệu quả công tác tuyên
truyền, giáo dục, nâng cao nhận
thức, trách nhiệm, kiên trì xây
dựng văn hóa tiết kiệm, không
tham nhũng trong cán bộ, đảng
viên và Nhân dân.
Công tác tuyên truyền, giáo
dục phải xây dựng cho được sự tự
giác, thống nhất cao về ý chí và
hành động trong cán bộ, đảng viên
và Nhân dân về phòng chống tham
nhũng; kiên quyết đấu tranh, loại
bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh
phòng chống tham nhũng sẽ “làm
chậm sự phát triển”, làm “hạn chế
sức sáng tạo, dám nghĩ dám làm”,
“nhụt chí”, “cầm chừng”, “phòng
thủ” trong một bộ phận cán bộ,
đảng viên, công chức, nhất là cán
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Bảo
vệ, khen thưởng, động viên những
người làm báo dũng cảm đấu tranh
chống tham nhũng; đồng thời, tích
cực đấu tranh với luận điệu xuyên
tạc, lợi dụng phòng chống tham
nhũng để chống phá Đảng, Nhà
nước của các thế lực thù địch.
Phải kiên trì giáo dục, rèn
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

luyện đức tính liêm khiết, xây
dựng văn hóa tiết kiệm, không
tham nhũng trong cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức và
toàn xã hội. Đó là: Ý thức tự giác
chấp hành, thực hiện nghiêm các
quy định của Đảng và pháp luật
của Nhà nước về phòng chống
tham nhũng, lãng phí; chủ động
xử lý khi có xung đột lợi ích; xây
dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng
xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
phê phán, lên án, tích cực đấu
tranh chống tham nhũng, lãng phí;
trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ
khi bản thân và người thân tham
nhũng, lãng phí.
Cấp ủy, tổ chức đảng, người
đứng đầu các cấp phải nêu cao
tinh thần trách nhiệm, gương mẫu,
quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh
đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng; đảng
viên phải gương mẫu hơn quần
chúng, cán bộ phải gương mẫu
hơn nhân viên, cán bộ giữ chức vụ
càng cao phải gương mẫu.
Hai là: Tập trung đẩy mạnh
hoàn thiện thể chế về quản lý kinh
tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ
thống chính trị và phòng chống
tham nhũng, tạo hành lang chính
trị, pháp lý hoàn chỉnh, thống
nhất, đồng bộ, hình thành cơ chế
phòng ngừa chặt chẽ, hiệu quả,
khả thi.
Thể chế hóa kịp thời, đầy
đủ các chủ trương, quan điểm của
Đảng về phòng chống tham nhũng,
hoàn thiện quy định pháp luật về
phòng chống tham nhũng, về quản
lý kinh tế - xã hội trong các lĩnh
vực dễ xảy ra tham nhũng; khắc
phục những sơ hở, bất cập trong
quản lý kinh tế - xã hội và những
giải pháp phòng ngừa tham nhũng

hiệu quả thấp. Trước mắt, cần tập
trung xây dựng, hoàn thiện các
quy định về kiểm soát quyền lực,
trách nhiệm người đứng đầu, trách
nhiệm giải trình trong hoạt động
công vụ; về kiểm soát tài sản, thu
nhập và xử lý tài sản bất chính của
cán bộ, công chức, viên chức; cơ
chế khuyến khích và bảo vệ cán
bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột
phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi
ích chung; về xác định giá trị thiệt
hại, giá trị tài sản phải thu hồi,
phải bồi thường trong các vụ án
tham nhũng, kinh tế,…
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả
thực thi pháp luật; khắc phục tình
trạng quy định của Đảng, pháp
luật của Nhà nước không thiếu,
nhưng thực hiện không nghiêm,
không hiệu quả.
Ba là: Tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm
toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương;
xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
có đủ phẩm chất, năng lực và uy
tín, ngang tầm nhiệm vụ trong
tình hình mới.
Công tác kiểm tra, giám sát,
thanh tra, kiểm toán tập trung vào
những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu
cực, tham nhũng, những vấn đề
nổi cộm, gây bức xúc trong xã
hội; chú trọng kiểm tra, giám sát
cán bộ có biểu hiện tham nhũng,
nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo
tham nhũng; cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp và cán bộ được
quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo,
quản lý nhằm kịp thời phát hiện,
giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ
đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ
thành sai lớn. Cán bộ, đảng viên vi
phạm phải xử lý kịp thời, phù hợp,
nghiêm minh.
Tiếp tục rà soát, bổ sung,
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khắc phục những sơ hở, bất cập
trong công tác tổ chức, cán bộ,
đảm bảo vừa lựa chọn, sử dụng,
bổ nhiệm được những cán bộ có
đủ phẩm chất, năng lực, uy tín,
vừa ngăn ngừa tiêu cực, tham
nhũng có hiệu quả.
Nâng cao hơn nữa hiệu quả
giám sát, phát huy đầy đủ vai trò,
trách nhiệm của cơ quan dân cử và
đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức thành viên, cơ quan
truyền thông, báo chí và Nhân dân
trong phòng chống tham nhũng.
Bốn là: Tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời,
nghiêm minh các vụ việc, vụ án
tham nhũng, các hành vi nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân,
doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả
thu hồi tài sản tham nhũng.
Đề cao trách nhiệm của các
cấp ủy, tổ chức đảng và người
đứng đầu trong công tác tự kiểm
tra để phát hiện, xử lý tham nhũng
trong nội bộ; phối hợp chặt chẽ
giữa cơ quan kiểm tra, giám sát,
thanh tra, kiểm toán với cơ quan
điều tra để nâng cao hiệu quả phát
hiện, xử lý tham nhũng qua công
tác kiểm tra, giám sát, thanh tra,
kiểm toán.
Nâng cao hiệu quả phối hợp
giữa các cơ quan chức năng, kịp
thời tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc trong công tác giám định,
định giá tài sản, đánh giá tài liệu,
chứng cứ, xác định tội danh trong
các vụ án tham nhũng, kinh tế;
đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều
tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham
nhũng đã được phát hiện. Chú
trọng truy tìm, kịp thời áp dụng
các biện pháp kê biên, tạm giữ
tài sản, phong tỏa tài khoản và xử
lý tài sản tham nhũng ngay trong
16
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quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm
toán, điều tra, truy tố, xét xử và
thi hành án; khuyến khích người
phạm tội tự nguyện bồi thường,
khắc phục hậu quả trong các vụ án
tham nhũng, kinh tế.
Tiếp tục đẩy mạnh, tạo
chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong
phát hiện, xử lý tham nhũng ở
địa phương, cơ sở; xử lý, ngăn
chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho
người dân, doanh nghiệp trong
giải quyết công việc.
Năm là: Đẩy mạnh cải cách
hành chính, thực hiện nghiêm các
quy định về công khai, minh bạch
và trách nhiệm giải trình trong
tổ chức và hoạt động của các cơ
quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát
có hiệu quả tài sản, thu nhập của
người có chức vụ, quyền hạn.
Đảm bảo quyền tiếp cận
thông tin của công dân theo quy
định pháp luật; đổi mới công tác
quản lý, xây dựng Chính phủ
điện tử, thực hiện việc thanh toán
không dùng tiền mặt; hoàn thành
Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về
kiểm soát tài sản, thu nhập; xử
lý tài sản, thu nhập bất minh của
cán bộ, công chức, viên chức. Cải
cách chính sách tiền lương, nâng
cao thu nhập cho cán bộ, công
chức, viên chức.
Sáu là: Tiếp tục kiện toàn
bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu
quả hoạt động của các cơ quan,
đơn vị có chức năng phòng chống
tham nhũng. Mở rộng và nâng cao
hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng
chống tham nhũng, triển khai có
hiệu quả hoạt động phòng chống
tham nhũng ra khu vực ngoài nhà
nước.
Đổi mới phương thức hoạt

động, ứng dụng khoa học công
nghệ, tăng cường phương tiện làm
việc, nâng cao phẩm chất, năng
lực đội ngũ cán bộ của Cơ quan
điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án,
Thi hành án, Thanh tra, Kiểm toán
Nhà nước. Phối hợp, triển khai
thực hiện có hiệu quả các quy
định mới về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, chế độ làm việc, quan
hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung
ương về phòng chống tham nhũng,
Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra
Đảng trong công tác phòng chống
tham nhũng. Xây dựng cơ chế để
ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành
vi can thiệp, tác động với động cơ
không trong sáng vào hoạt động
của của các cơ quan này. Có chính
sách đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức làm
việc trong các cơ quan, đơn vị trực
tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh
phòng chống tham nhũng.
Đẩy mạnh đàm phán, ký kết
các hiệp định tương trợ tư pháp,
các thỏa thuận hợp tác quốc tế về
đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Tổng kết Chiến lược quốc gia về
phòng chống tham nhũng đến năm
2020 và Kế hoạch thực hiện Công
ước Liên hợp quốc về Chống
tham nhũng. Triển khai hoạt động
phòng chống tham nhũng trong
doanh nghiệp, tổ chức khu vực
ngoài nhà nước theo quy định của
pháp luật để ngăn chặn sự cấu kết
giữa cán bộ, công chức, viên chức
nhà nước thoái hóa, biến chất với
đối tượng hoạt động ở khu vực
ngoài nhà nước.
Làm thật tốt công tác phòng,
chống tham nhũng là góp phần
xây dựng, bảo vệ đất nước Việt
Nam: Ổn định - Hưng thịnh - Phát
triển.n
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BẠC LIÊU VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
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V

ới sự quyết tâm
cao, nỗ lực lớn của
các cấp ủy đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và cả hệ thống chính trị trong
tuyên truyền, triển khai thực
hiện công tác phòng, chống tham
nhũng, lãng phí. Vì vậy, công tác
phòng, chống tham nhũng tỉnh
đã có những chuyển biến tích
cực cả về nhận thức, hành động.
Các cơ quan chức năng đã triển
khai đồng bộ, có hiệu quả các
quy định của pháp luật về phòng,
chống tham nhũng. Hoạt động
thông tin, tuyên truyền, giáo dục,
tạo sự tự giác, thống nhất cao
về ý chí và hành động trong cán
bộ, đảng viên và Nhân dân đối
với công tác phòng, chống tham
nhũng được thực hiện thường
xuyên và có hiệu quả. Công tác
kê khai tài sản, thu nhập của
đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức được thực hiện nghiêm túc,
chặt chẽ.
Với phương châm quyết
liệt, toàn diện, đồng bộ, kết hợp
chặt chẽ, tích cực giữa phòng
ngừa với phát hiện, xử lý nghiêm
minh, kịp thời những hành vi
tham nhũng, lãng phí. Thường
xuyên làm tốt công tác kiểm
tra, giám sát, thanh tra, điều tra,
truy tố, xét xử, xử lý nghiêm các
vụ việc, vụ án tham nhũng, tích
cực thu hồi tài sản tham nhũng.
Trong 5 năm qua, các ngành
chức năng đã tiến hành 399 cuộc
thanh tra trên các lĩnh vực, trong
đó có 261 cuộc thanh tra hành
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

Lâm Hồ Sỹ
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu
chính, 138 cuộc thanh tra trách
nhiệm thực hiện các quy định
của pháp luật về phòng, chống
tham nhũng. Qua đó đã phát
hiện và xử lý vi phạm với tổng
số tiền hơn 198 tỷ đồng và 928
m2 đất; kiến nghị thu hồi trên 38
tỷ đồng và 928 m2 đất; kiến nghị
chấn chỉnh, điều chỉnh, giảm
trừ quyết toán, chi thu, khấu trừ
thuế trên 160 tỷ đồng; đã thu hồi,
nộp ngân sách trên 29 tỷ đồng;
chuyển cơ quan điều tra tiếp tục
làm rõ 07 vụ. Đồng thời, đã thực
hiện nghiêm các quy định của
pháp luật về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí, nhất là trong hội,
họp, tiếp khách, tham quan...
Trên cơ sở phát huy những
kinh nghiệm, kết quả đã đạt
được, đồng thời khắc phục
những hạn chế, yếu kém, để tiếp
tục triển khai thực hiện công tác
phòng, chống tham nhũng trong
thời gian tới đạt kết quả tốt hơn,
góp phần xây dựng Đảng bộ và
hệ thống chính trị ngày càng
trong sạch, vững mạnh. Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVI đã đề ra các
nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ
thể như sau:
Một là, tiếp tục thực hiện
đồng bộ, có hiệu quả các biện
pháp trong đấu tranh, phòng,
chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, giáo
dục nhằm nâng cao nhân thức và

ý thức tham gia phòng, chống
tham nhũng, lãng phí cho đội
ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân
dân; thực hiện nghiêm các quy
định về kiểm soát quyền lực,
trách nhiệm người đứng đầu,
trách nhiệm giải trình, bảo đảm
công khai, minh bạch; kiểm soát
có hiệu quả tài sản, thu nhập của
người có chức vụ, quyền hạn,
trước hết là cán bộ lãnh đạo,
quản lý.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh
công tác kiểm tra, giám sát,
thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử,
thi hành án, phát hiện sớm, xử lý
nghiêm minh các vụ việc, vụ án
tham nhũng. Kịp thời xử lý, điều
chuyển, thay thế cán bộ lãnh
đạo, quản lý khi có dư luận hoặc
biểu hiện tiêu cực, tham nhũng,
uy tín thấp; cán bộ nhũng nhiễu,
gây phiền hà cho người dân và
doanh nghiệp; những người lợi
dụng chống tham nhũng, lãng
phí để gây mất đoàn kết nội bộ.
Ba là, triển khai thực hiện
có hiệu quả chủ trương của
Đảng, pháp luật của Nhà nước
về bảo vệ người phát hiện, tố
giác, đấu tranh chống tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn
với công tác phòng, chống tham
nhũng.
Bốn là, quan tâm kiện toàn
tổ chức bộ máy, cán bộ trong các
cơ quan, đơn vị có chức năng
Xem tieáp trang 22
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Vận dụng tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

S

inh thời, Chủ tịch
Hồ Chí Minh luôn
khẳng định công
tác vận động quần chúng là
một nhiệm vụ chiến lược, có ý
nghĩa quyết định cho sự thành
bại của cách mạng trong bất cứ
điều kiện và hoàn cảnh nào. Tư
tưởng đó đã được Người thể
hiện sinh động trong tác phẩm
“Dân vận” đăng trên báo Sự
Thật số ra ngày 15/10/1949,
với bút danh “X.Y.Z”.
Mở đầu tác phẩm, Bác
nhấn mạnh: “Vấn đề Dân vận
nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng
vì nhiều địa phương, nhiều cán
bộ chưa hiểu thấu, làm chưa
đúng, cho nên cần phải nhắc
lại”. Và đến cuối bài, Bác viết
hai câu dứt khoát: “Dân vận
kém thì việc gì cũng kém; Dân
vận khéo thì việc gì cũng thành
công”. Từ đó cho thấy, trong
cuộc đời làm cách mạng, Bác
luôn đặt vai trò của Nhân dân
lên trên hết và đặc biệt xem
trọng nhiệm vụ thực hiện công
tác dân vận trong đội ngũ cán
bộ, đảng viên. Vì đó là yếu
tố chiến lược, là phương thức
vận động, tồn tại và phát triển
của Đảng. “Dân vận kém” hay
“Dân vận khéo” sẽ quyết định
vận mệnh mất còn của đất
nước. Minh chứng cho thấy,
trong công cuộc đấu tranh bảo
vệ Tổ quốc, Đảng ta đã thực
hiện “Dân vận khéo” nên đã
18
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Lê Quốc Minh
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu

Đồng chí Viện Trưởng VKSND trong buổi tiếp công dân,
tận tình giải thích quy định về pháp luật để người dân hiểu
huy động được sức mạnh trong
toàn quân, toàn dân đoàn kết
chiến đấu và đã giành lại được
độc lập dân tộc từ tay của các
nước thực dân, đế quốc.
Đến nay, công tác dân vận
vẫn thể hiện được vai trò quan
trọng không thể thiếu trên tất
cả các lĩnh vực trong quản lý
hành chính nhà nước các cấp,
là sợi dây kết nối và giữ mối
quan hệ mật thiết giữa Đảng,
chính quyền với Nhân dân.
Đặc biệt, trong tiếp công dân
và giải quyết khiếu nại, tố cáo,
thì công tác dân vận càng thể
hiện được giá trị của mình, và
tác phẩm “Dân vận” của Bác là
kim chỉ nam định hướng để cán
bộ, công chức phụ trách lĩnh
vực này thực hiện tốt nhiệm vụ

được giao.
Thanh tra tỉnh cũng như
các ngành, các cấp trong tỉnh
luôn ra sức học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh. Mỗi lời dạy của
Người đều có ý nghĩa trong quá
trình làm việc của mỗi chúng
ta. Cán bộ, công chức, nhất là
cán bộ trực tiếp làm công tác
tiếp dân, giải quyết khiếu nại,
tố cáo phải luôn thấm nhuần lời
dạy của Người: “Việc gì có lợi
cho dân, ta phải hết sức làm,
việc gì có hại cho dân, ta phải
hết sức tránh”.
Công tác tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo là
lĩnh vực khó khăn, phức tạp,
nhưng có ý nghĩa hết sức quan
trọng trong việc đảm bảo an +
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ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm
vụ này, Thanh tra tỉnh cùng
các ngành, chính quyền các
địa phương đẩy mạnh công tác
“Dân vận khéo”, tạo sự gắn kết
giữa cấp ủy Đảng, chính quyền,
sự đồng thuận của Nhân dân.
Qua đó, hạn chế đơn thư, khiếu
kiện đông người, không để phát
sinh điểm nóng về khiếu nại,
tố cáo, trong năm 2020 các cơ
quan hành chính đã tiếp 4.391
lượt công dân. Trong đó Chủ
tịch UBND tỉnh tiếp 92 lượt,
các sở, ngành cấp tỉnh tiếp 489
lượt, UBND cấp huyện tiếp
3.237 lượt, Trụ sở tiếp công
dân tỉnh tiếp 573 lượt.
Áp dụng vào thực tiễn tại
cơ quan, nhận thấy rằng dân
vận khéo trước hết là phải làm
tốt công tác tiếp công dân. Đây
là biểu hiện cụ thể của quan
điểm “Dân là gốc” của Đảng
và Nhà nước ta, góp phần phát
huy bản chất “Nhà nước của
dân, do dân, vì dân” “Tất cả
quyền lực nhà nước đều thuộc
về Nhân dân”, xây dựng một
xã hội dân chủ. Thông qua
công tác tiếp dân, chúng ta nắm
được tâm tư, nguyện vọng của
dân. Tiếp dân phải đi vào thực
chất, tiếp dân là lắng nghe,
tiếp thu và phải giải quyết cho
đến cùng những vấn đề mà bà
con đặt ra trong buổi tiếp dân.
Không chỉ lắng nghe, ghi nhận
mà phải quyết liệt trong chỉ
đạo các cơ quan thẩm quyền
xem xét giải quyết. Bên cạnh
đó, phải thường xuyên theo
dõi, đôn đốc các cơ quan có
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

thẩm quyền xem xét giải quyết
để kịp thời thông tin lại cho bà
con biết. Để tiếp công dân có
hiệu quả thì cần phải đảm bảo
các nguyên tắc cơ bản sau đây:
Đảm bảo đúng pháp luật về tiếp
công dân, giữ vững nguyên tắc
trong đối thoại giao tiếp không
để cái tôi lấn át công việc; đảm
bảo sự hài hòa về mặt lợi ích
giữa nhà nước và công dân hay
các bên tham gia giao tiếp; đảm
bảo nguyên tắc bình đẳng trong
giao tiếp; Ứng xử trong giao
tiếp phải mang tính dân tộc và
phản ánh truyền thống tốt đẹp,
với người Việt Nam, nét văn
hóa trong giao tiếp. Có thể nói,
tiếp dân không phải cán bộ nào
cũng làm tốt công tác tiếp dân
và cán bộ nào cũng làm được
công tác này, ngoài việc phải
là người am hiểu pháp luật,
có kiến thức rộng về tình hình
kinh tế - xã hội, phải có năng
khiếu bẩm sinh thì mới có thể
đáp ứng và làm tốt.
Ngoài làm tốt công tác
tiếp dân thì công tác kiểm
tra, xác minh, tham mưu cho
UBND tỉnh giải quyết đơn
thư khiếu nại, tố cáo của công
dân cũng là một vấn đề đáng
quan tâm. Khi thực thi công
vụ luôn phấn đấu thực hiện
nhuần nhuyễn, tổng hợp những
phương pháp “Dân vận khéo”
trong vận động, thuyết phục và
đối thoại với công dân để quá
trình thẩm tra, xác minh, giải
quyết đơn thư khiếu nại của
công dân đạt hiệu quả, đúng
quy định pháp luật… Đặc biệt,
đó là làm tốt công tác đối thoại.

Bằng những lời lẽ hợp tình, hợp
lý, khéo léo thuyết phục, ngay
trong buổi đối thoại trực tiếp
với người khiếu nại, ngoài việc
phổ biến những quy định pháp
luật được áp dụng để giải quyết
cho quyền lợi, lợi ích chính
đáng của người khiếu nại, còn
giải thích rõ những chủ trương,
chính sách của tỉnh trong việc
phát triển kinh tế xã hội, chăm
lo cho người dân, đặc biệt là
những quyền lợi, lợi ích của
người dân được thụ hưởng khi
những công trình, những phần
việc khi hoàn thành (Ví dụ như
khi thu hồi đất mở rộng đường,
thu hồi đất xây dựng công viên,
trường học, bệnh viện…thì
những công trình này khi hoàn
thành thì người dân là người
được thụ hưởng đầu tiên). Từ
đó động viên người khiếu nại
chấp hành quyết định, chấm
dứt khiếu nại. Trong năm 2020
ngành Thanh tra, thông qua
công tác đối thoại đã động
viên thành công 44 vụ việc, rút
đơn chấm dứt khiếu nại (Năm
2020 thụ lý 291 đơn, giải quyết
269/291 đơn). Đây là con số
thật sự ấn tượng, góp phần rất
lớn trong tỷ lệ giải quyết dứt
điểm đơn thư khiếu nại đạt tỷ
lệ rất cao (trên 92%).
Bên cạnh những mặt đạt
được, thì việc thực hiện công
tác dân vận trong tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo tại
một số đơn vị hiện nay còn hạn
chế, chưa phát huy được hết
vai trò và tầm quan trọng của
công tác dân vận trong thực
hiện nhiệm vụ. Do đó, dẫn đến
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tình hình khiếu nại, tố cáo một
số nơi vẫn còn diễn biến phức
tạp; số lượt tiếp công dân, số
đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh
mới chưa có dấu hiệu giảm, các
trường hợp tự nguyện rút đơn,
chấm dứt khiếu nại, tố cáo đạt
tỷ lệ thấp so với tổng số vụ việc
thuộc thẩm quyền giải quyết;
trường hợp người khiếu nại tập
trung đông người, gây rối trước
trụ sở các cơ quan hành chính
nhà nước, gây ảnh hưởng đến
tình hình an ninh, trật tự đôi lúc
vẫn còn diễn ra,…
Vì vậy, bên cạnh sự nỗ
lực của Thanh tra tỉnh, cấp ủy,
chính quyền các địa phương
cần quan tâm tổ chức thực hiện
gắn kết phong trào thi đua “Dân
vận khéo” với việc “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”; tổ
chức thực hiện các nghị quyết
của Trung ương và địa phương
về công tác dân vận để các chủ
trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước ngày càng đi vào cuộc
sống.
Xác định công tác dân
vận là nhiệm vụ cơ bản có tính
chiến lược, nên thời gian qua,
lĩnh vực này đã được Tỉnh ủy,
Ủy ban nhân dân tỉnh quan
tâm, thường xuyên lãnh đạo,
chỉ đạo tổ chức quán triệt,
tuyên truyền, phổ biến các văn
bản của Trung ương và của tỉnh
liên quan đến công tác dân vận.
Để vai trò của công tác dân vận
được phát huy hiệu quả trong
thời gian tới, góp phần thực
hiện tốt việc tiếp công dân và
20
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giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần
chú trọng thực hiện các giải
pháp sau:
Trước hết là làm tốt công
tác giám sát, đôn đốc việc thực
hiện các nội dung trong Kế
hoạch của Ban Dân vận Tỉnh
ủy - Ban Cán sự Đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh, về phối hợp
thực hiện “Năm dân vận chính
quyền” trong tiếp công dân, xử
lý đơn thư và giải quyết khiếu
nại, tố cáo, các vụ việc khiếu
nại đông người, phức tạp, kéo
dài.
Thứ hai, tăng cường công
tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy
đảng, chính quyền trong việc
tuyên truyền, quán triệt và thực
hiện kịp thời sự chỉ đạo của
Đảng, Nhà nước về công tác
dân vận chính quyền theo chức
năng, nhiệm vụ được giao.
Thứ ba, nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác tiếp
dân và xử lý đơn thư, đối thoại
với người dân; giải quyết kịp
thời những kiến nghị, nguyện
vọng chính đáng liên quan trực
tiếp đến người dân; tham mưu
giải quyết có hiệu quả đối với
các vụ việc khiếu nại, tố cáo,
đặc biệt là các vụ việc phức
tạp, kéo dài, đông người.
Thứ tư, chú trọng công
tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng
cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp
cho đội ngũ cán bộ, công chức
phụ trách các lĩnh vực tiếp
công dân, xử lý đơn thư và giải
quyết khiếu nại, tố cáo. Thực
hiện nghiêm các quy định
về đạo đức công vụ, văn hóa

công sở, tác phong làm việc,
quy tắc ứng xử; xây dựng và
thực hiện phong cách “Trọng
dân, gần dân, hiểu dân, học
dân và có trách nhiệm với
dân”, “nghe dân nói, nói dân
hiểu, làm dân tin” trong đội
ngũ cán bộ, công chức; kiên
quyết xử lý những cán bộ,
công chức có hành vi quan
liêu, tham nhũng, sách nhiễu,
hách dịch, cửa quyền và năng
lực, phẩm chất kém.
Cuối cùng là phải đẩy
mạnh thực hiện phong trào thi
đua “Dân vận khéo” gắn với
việc “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” và các phong trào
thi đua yêu nước do các cấp,
các ngành phát động. Thực
hiện tốt công tác khen thưởng,
nhân rộng các điển hình tiên
tiến trong công tác dân vận.
Bài “Dân vận” của Bác
đã ra đời cách nay đã 70 năm,
nhưng vẫn còn và mãi mãi vẫn
còn nguyên giá trị đối với mỗi
chúng ta trong sự nghiệp cách
mạng xây dựng bảo vệ đất
nước. Từ đây cho thấy, thực
hiện công tác dân vận không
phải là nhiệm vụ của cá nhân
hay một tổ chức nào riêng biệt,
mà đó là trách nhiệm chung
của toàn hệ thống chính trị.
Và, trong bất cứ giai đoạn nào,
hoàn cảnh nào, khi thực hiện
chức năng, nhiệm vụ được giao
chúng ta cần ghi nhớ đến lời
dặn của Bác: “Dân vận kém
thì việc gì cũng kém; Dân vận
khéo thì việc gì cũng thành
công”.n
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Ngành KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH Bạc Liêu hoàn thành đạt
và vượt nhiều chỉ tiêu trong năm 2020

N

ăm 2020, mặc dù
chịu sự tác động
của tình hình dịch
bệnh Covid-19; tình hình vi
phạm, tội phạm tại địa phương
có những diễn biến phức tạp
và tăng so với năm 2019. Tuy
nhiên, ngành Kiểm sát nhân
dân (KSND) Bạc Liêu đã nỗ lực
phấn đấu thực hiện tốt chức năng
thực hành quyền công tố, kiểm
sát hoạt động tư pháp.
Để thực hiện đạt và vượt các
chỉ tiêu Quốc hội giao cho ngành
Kiểm sát nhân dân (KSND) và
chỉ tiêu do Viện trưởng Viện
KSND tối cao giao, ngay từ đầu
năm 2020, ngành KSND Bạc
Liêu đã xây dựng kế hoạch đề ra
04 nhiệm vụ trọng tâm, xác định
01 nội dung đột phá để tổ chức
thực hiện, trong đó tập trung tổ
chức thực hiện tốt các nội dung
Nghị quyết số 96/2019/QH14
của Quốc hội về công tác phòng,
chống tội phạm và vi phạm pháp
luật, công tác của Viện KSND,
của TAND và công tác thi hành
án; đẩy mạnh thực hiện tốt các
giải pháp phòng, chống oan, sai,
chống lọt tội phạm, nâng cao
chất lượng, hiệu lực công tác
kiểm sát hoạt động tư pháp,…
Từ đó, chất lượng, hiệu quả công
tác thực hành quyền công tố,
kiểm sát hoạt động tư pháp có
nhiều chuyển biến tích cực, đạt
được nhiều kết quả nổi bật, trước
hết là trong công tác giải quyết
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

Võ Quốc Trường
Phó Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Bạc Liêu
án hình sự tiếp tục được nâng
lên, không để xảy ra các trường
hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
Viện KSND hai cấp đã kiểm sát
100% việc tiếp nhận, giải quyết
nguồn tin về tội phạm, ban hành
1.137 văn bản yêu cầu kiểm tra,
xác minh; trực tiếp kiểm sát 12
cuộc tại Cơ quan điều tra, Đồn
Biên phòng. Qua kiểm sát đã
yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố
01 bị can, yêu cầu Cơ quan điều
tra hủy bỏ 01 quyết định khởi
tố vụ án. Viện kiểm sát đã hủy
bỏ 03 quyết định khởi tố vụ án,
01 quyết định khởi tố bị can, 01
quyết định không khởi tố vụ án
của Cơ quan điều tra, trực tiếp
quyết định khởi tố 01 vụ án. Qua
đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ
chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm
ngay từ giai đoạn giải quyết
nguồn tin về tội phạm.
Viện Kiểm sát đã thực hiện
nhiều biện pháp nhằm đảm bảo
mọi trường hợp bị bắt, tạm giữ,
tạm giam và các hoạt động điều
tra phải có đủ căn cứ, đúng pháp
luật. Theo đó, Kiểm sát viên Viện
KSND hai cấp đã trực tiếp lấy lời
khai 64 người bị bắt, tạm giữ, trực
tiếp kiểm sát 775 hoạt động điều
tra của Cơ quan điều tra (tham
gia kiểm sát 621 cuộc khám
nghiệm hiện trường, 46 cuộc
khám nghiệm tử thi, 36 cuộc đối
chất, 51 cuộc nhận dạng, 10 cuộc
khám xét, 11 cuộc thực nghiệm
điều tra), ban hành 672 yêu cầu

điều tra, trực tiếp hỏi cung 362 bị
can; không phê chuẩn 09 lệnh,
quyết định bắt, tạm giữ, tạm giam
và hủy 11 quyết định tạm giữ của
Cơ quan điều tra.
Chất lượng công tác điều
tra, truy tố tiếp tục được nâng
lên, vi phạm, sai sót giảm dần, cụ
thể tỷ lệ bắt, tạm giữ, chuyển xử
lý hình sự đạt cao (100%, vượt
chỉ tiêu ngành 3%), tỷ lệ trả hồ
sơ để điều tra bổ sung giữa các
cơ quan tố tụng giảm 0,3% so
với năm 2019, tỷ lệ truy tố đúng
thời hạn 100% (vượt 10% so với
yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/
QH14 của Quốc hội), truy tố
đúng tội danh đạt 100% (vượt
5% so với yêu cầu Nghị quyết số
96/2019/QH14 của Quốc hội), tỷ
lệ kháng nghị án hình sự được
Tòa án xét xử chấp nhận 88,2%
(vượt 18,2% so với yêu cầu Nghị
quyết số 96/2019/QH14 của
Quốc hội).
Công tác kiểm sát hoạt
động tư pháp tiếp tục có nhiều
chuyển biến rõ nét. Trong năm
2020, Viện KSND hai cấp đã
kịp thời phát hiện vi phạm của
cơ quan tư pháp trong hoạt động
điều tra, truy tố, xét xử, tạm
giữ, tạm giam và thi hành án,
ban hành 237 kháng nghị, kiến
nghị yêu cầu khắc phục vi phạm
(tăng 8,2% so với năm 2019).
Trong đó, tỷ lệ kháng nghị phúc
thẩm được Tòa án xét xử chấp
nhận đạt 100% (vượt 30% so với
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cầu Nghị quyết số 96/2019/
QH14 của Quốc hội). Đặc biệt,
trong năm 2020, Viện KSND hai
cấp đã ban hành 50 kiến nghị
đối với các cơ quan hữu quan để
phòng ngừa tội phạm, vi phạm
pháp luật trong các lĩnh vực như
công chứng, ngân hàng, điện
lực, Chủ tịch UBND cấp huyện,
cấp xã về phòng, chống tội pham
ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài
sản,…; công tác giải quyết đơn
khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm
quyền đạt 100% (vượt 20% so
với chỉ tiêu ngành).
Để thực hiện hiệu quả chức
năng, nhiệm vụ của Ngành, nhất
là những chỉ tiêu, yêu cầu của
Nghị quyết số 96/2019/QH14
của Quốc hội, ngành KSND Bạc
Liêu đã xác định công tác cán
bộ, trách nhiệm của Thủ trưởng
các đơn vị trực thuộc, Viện
trưởng Viện KSND cấp huyện là
khâu then chốt để bảo đảm thực
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của
ngành KSND trong tình hình
mới. Trong đó, toàn ngành đã
chỉ đạo quán triệt, triển khai thực
hiện đồng bộ các giải pháp nhằm

đạt và vượt các chỉ tiêu trong
Nghị quyết số 96/2019/QH14
của Quốc hội, kịp thời ban hành
kế hoạch thực hiện, trong đó quy
định cụ thể trách nhiệm của từng
đơn vị trực thuộc trong thực hiện
chức năng, nhiệm vụ và thực
hiện chỉ tiêu.
Đã kịp thời triển khai thực
hiện các nghị quyết của đảng, chỉ
thị, quyết định của Viện trưởng
Viện KSND tối cao về tinh gọn
bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán
bộ, theo đó, năm 2020 đã sắp
xếp và giảm 02 đơn vị cấp phòng
so với năm 2019 (giảm 22,3%);
kịp thời kiện toàn đội ngũ lãnh
đạo Viện KSND hai cấp, trong
đó, đã đề nghị và được cấp có
thẩm quyền bổ nhiệm 01 Phó
Viện trưởng tỉnh, 02 Viện trưởng
huyện. Đổi mới công tác quy
hoạch cán bộ lãnh đạo, thường
xuyên rà soát, đánh giá đúng,
thực chất cả mặt ưu, mặt hạn chế
đối với cán bộ lãnh đạo, người
đứng đầu để có cơ sở sắp xếp,
bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ
hợp lý, hiệu quả.
Tiếp nối những kết quả đạt

được, để thực hiện tốt chức năng,
nhiệm vụ của ngành, nhất là
thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm
vụ theo Nghị quyết số 96/2019/
QH14 của Quốc hội giao cho
ngành KSND, trong năm 2021,
ngành KSND Bạc Liêu tiếp tục
tổ chức triển khai thực hiện tốt
các nội dung theo Kế hoạch số
156/KH-VKS, ngày 08/4/2020
của Viện trưởng Viện KSND
tỉnh Bạc Liêu về thực hiện
Nghị quyết số 96/2019/QH14
của Quốc hội giao cho ngành
KSND, tập trung thực hiện tốt
các giải pháp phòng, chống oan
sai, chống bỏ lọt tội phạm và
người phạm tội, đẩy mạnh và
thực hiện có hiệu quả chức năng
kiểm sát hoạt động tư pháp; phối
hợp với các cơ quan tư pháp,
cơ quan hữu quan ở địa phương
trong đấu tranh phòng, chống tội
phạm, vi phạm pháp luật nhằm
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội phục vụ Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII và
bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026.n
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BẠC LIÊU VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG...

phòng, chống tham nhũng; phát
huy sức mạnh tổng hợp của cả
hệ thống chính trị và Nhân dân,
nhất là vai trò, trách nhiệm của
các cơ quan dân cử, Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và cơ quan truyền thông
trong đấu tranh, phòng, chống
tham nhũng, lãng phí.
Với quyết tâm chính trị
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cao, nổ lực lớn, hành động
quyết liệt, đồng bộ, có hiệu
quả của các cấp, các ngành
trong triển khai thực hiện công
tác phòng, chống tham nhũng
và thực hành tiết kiệm trong
thời gian qua, cùng với những
nhiệm vụ, giải pháp khả thi mà
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVI đã nêu. Chúng

ta tin tưởng rằng công tác
phòng, chống tham nhũng của
tỉnh nhà trong thời gian tới sẽ
tiếp tục đã được những kết quả
cao hơn, góp phần xây dựng
Đảng bộ và hệ thống chính trị
ngày càng trong sạch, vững
mạnh, xây dựng quê hương
Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp,
văn minh.n
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

Mừng Đảng, Mừng Xuân

CÔNG AN TỈNH BẠC LIÊU, CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NGỌC LĨNH
Công an tỉnh

Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021
- 2030 trong lực lượng Công an nhân dân (nguồn BCA)

C

ải cách hành chính
trong Công an nhân
dân được xác định
là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm,
thường xuyên, góp phần xây dựng
lực lượng Công an ngày càng
chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại. Trong quá trình thực
hiện, không chỉ cần “phổ rộng” về
hiệu quả, tác dụng mà cần có chiều
sâu trong tầm ảnh hưởng, sức lan
tỏa. Nhìn lại “chặng đường” 10
năm thực hiện tổng thể cải cách
hành chính trong Công an tỉnh, có
thể thấy rõ sự chuyển mình thực sự
trong nhận thức và quá trình triển
khai thực hiện. Với sự nỗ lực, cố
gắng, quyết liệt của cấp ủy Đảng,
công tác cải cách hành chính Công
an tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi
bật, mang lại nhiều chuyển biến
tích cực, toàn diện, sâu rộng, tạo
ra diện mạo mới về thể chế, thủ
tục hành chính, tổ chức bộ máy,
đạo đức công vụ, tài chính công và
hiện đại hóa hành chính, đó là:
Thứ nhất, cải cách thể chế đi
vào trọng tâm, theo định hướng cải
cách hành chính. Chú trọng tham
mưu chủ trương, cơ chế, chính
sách thực hiện nhiệm vụ quản lý
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

nhà nước về an ninh trật tự; chủ
động tham mưu xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật về an ninh trật
tự; tham gia đóng góp ý kiến dự
thảo văn bản; thường xuyên phối
hợp với các sở, ngành có liên quan
tiến hành kiểm tra, rà soát và tham
mưu, đề xuất cập nhật, hệ thống
các văn bản quy phạm pháp luật,
góp phần hoàn chỉnh hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật tại địa
phương.
Thứ hai, công tác cải cách thủ
tục hành chính trên các lĩnh vực
quản lý nhà nước về an ninh trật
tự được thực hiện thường xuyên,
liên tục và đạt hiệu quả cao. Giai
đoạn 2011 - 2020, cải cách thủ tục
hành chính không chỉ dừng lại ở
việc công khai, minh bạch thủ tục
hành chính mà đi sâu vào việc đơn
giản hóa quy trình, trình tự, yêu
cầu, điều kiện thực hiện, rút ngắn
thời gian giải quyết thủ tục hành
chính; tiếp nhận và xử lý nhanh
chóng, kịp thời các phản ánh, kiến
nghị của cá nhân, tổ chức về quy
định hành chính; đẩy mạnh chất
lượng cung ứng dịch vụ công, lấy
sự hài lòng của cá nhân, tổ chức
làm thước đo hiệu quả công tác cải

cách hành chính. Mức độ hài lòng
của người dân đối với chất lượng
phục vụ của cơ quan Công an tăng
từ trên 80% năm 2019 lên trên
95% năm 2020.
Thứ ba, tổ chức bộ máy
Công an tỉnh được kiện toàn theo
hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp
với thực tiễn, được tiến hành thận
trọng, bài bản, công phu, kỹ lưỡng,
khách quan, khoa học, thể hiện
quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ
lực của Đảng ủy, lãnh đạo Công an
tỉnh trong công tác này, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới; tinh giãn biên chế gắn với
cơ cấu lại, nâng cao chất lượng,
sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ,
chiến sỹ; tranh thủ sự ủng hộ của
chính quyền địa phương các cấp,
tăng cường lực lượng cho Công an
cơ sở, đến nay, đã có 54/54 xã, thị
trấn được bố trí Công an chính quy,
được Nhân dân ghi nhận, đánh giá
cao, đồng tình ủng hộ.
Mặt khác, tập trung xây dựng
đội ngũ cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh
chính trị vững vàng, có ý thức tôn
trọng Nhân dân, gần dân, vì Nhân
dân phục vụ; chủ động, linh hoạt tổ
chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ chuyên môn; đảm bảo chế
độ chính sách; đẩy mạnh các hoạt
động “Uống nước nhớ nguồn”,
“đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều
việc làm thiết thực, tạo động lực
phấn đấu công tác cho mỗi cán bộ,
chiến sĩ Công an, mang lại ý nghĩa
chính trị, xã hội sâu sắc.
Thứ tư, công tác cải cách tài +
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chính công có nhiều chuyển biến
tích cực; đổi mới mạnh mẽ công
tác quản lý nhà nước về hậu cần, kỹ
thuật theo hướng tập trung chuyên
sâu, coi trọng công tác quy hoạch,
tránh dàn trải, kém hiệu quả; định
kỳ thanh tra, kiểm tra công tác tài
chính, tài sản; đẩy mạnh thực hiện
phân công, phân cấp trong quản lý
ngân sách nhằm tạo sự chủ động
trong quản lý và điều hành ngân
sách, đảm bảo công khai, minh
bạch, dân chủ; quan tâm công tác
đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trụ
sở làm việc; cải thiện đáng kể điều
kiện làm việc của cán bộ, chiến sĩ,
nơi tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính, tạo thuận
lợi cho Nhân dân trong giao dịch
công việc.
Thứ sáu, việc ứng dụng
thành tựu khoa học, kỹ thuật vào
công tác Công an từng bước mang
lại hiệu quả tích cực, góp phần
hiện đại hóa hành chính. Đầu tư
mở rộng, nâng cấp hệ thống mạng
LAN nội bộ Công an tỉnh; hệ
thống camera giám sát an ninh trật
tự; ứng dụng mạng xã hội Zalo,
Facebook thực hiện tương tác xã
hội giữa lực lượng Công an trong
tỉnh với Nhân dân; nghiên cứu xây
dựng và đưa vào sử dụng phần
mềm Quản lý văn bản đi đến trong
nội bộ Công an tỉnh; vận hành,
khai thác tốt, hiệu quả phần mềm
bấm chọn số xe tự động trên máy
tính trong công tác đăng ký, quản
lý phương tiện giao thông cơ giới
đường bộ; tích hợp, cung cấp 02
dịch vụ công do Bộ Công an cung
cấp trên Cổng dịch vụ công quốc
gia, phục vụ hiệu quả công tác giải
quyết thủ tục hành chính, tạo thuận
lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Bên cạnh những kết quả
đạt được, qua 10 năm thực hiện
Chương trình tổng thể cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn
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2011 - 2020, công tác cải cách
hành chính trong Công an tỉnh thời
gian qua vẫn còn một số tồn tại,
hạn chế như: Một số quy định về
quy trình, thủ tục và thời gian giải
quyết hồ sơ có thời điểm không
còn phù hợp, chưa được cấp trên
hướng dẫn cụ thể hoặc chưa được
bổ sung, thay thế kịp thời; cán bộ
làm công tác cải cách hành chính
thiếu về số lượng, chất lượng chưa
đồng đều, chủ yếu là kiêm nhiệm;
cơ sở vật chất một số đơn vị còn
chật hẹp, trang thiết bị phục vụ
công tác giải quyết thủ tục hành
chính còn thiếu thốn, lạc hậu so
với yêu cầu; việc ứng dụng công
nghệ thông tin chưa tương xứng
với sự phát triển của xã hội, hạ
tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ.
Trong thời gian tới, phát huy
những kết quả đã đạt được, khắc
phục những hạn chế, tồn tại đưa
công tác cải cách hành chính trong
Công an tỉnh ngày càng đi vào
chiều sâu, nâng cao hơn nữa chất
lượng phục vụ Nhân dân, cần tập
trung làm tốt một số giải pháp sau:
Một là, quán triệt và thực hiện
nghiêm túc các văn bản của Đảng,
Nhà nước, Bộ Công an, của tỉnh
về công tác cải cách hành chính;
tăng cường, đổi mới công tác chỉ
đạo, điều hành, thể hiện rõ quyết
tâm chính trị của người đứng đầu,
bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên
tục; lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng
tâm, đột phá, vận dụng linh hoạt,
phù hợp với đặc điểm, tình hình
của đơn vị, địa phương; nâng cao
nhận thức của cán bộ, chiến sĩ đối
với công tác cải cách hành chính
tăng cường công tác kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện; đẩy mạnh công
tác thông tin, tuyên truyền về cải
cách hành chính để tạo sự đồng
thuận, ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ
và Nhân dân.
Hai là, tổ chức triển khai,

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
việc đơn giản hóa giấy tờ công dân
liên quan đến quản lý dân cư thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà
nước của Bộ Công an; đẩy mạnh
triển khai thực hiện Dự án Cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự
án sản xuất cấp và quản lý Căn
cước công dân theo đúng quy định
của Bộ Công an, trọng tâm là tiến
hành cấp thẻ Căn cước công dân
trên phạm vi toàn tỉnh theo đúng
tiến độ đề ra.
Ba là, xây dựng đội ngũ cán
bộ làm công tác cải cách hành
chính đủ về số lượng, có trình độ
chuyên môn cao, tâm huyết, yêu
Ngành, yêu nghề, bản lĩnh chính
trị vững vàng, an tâm công tác,
tham mưu đề xuất cấp có thẩm
quyền những chủ trương, giải
pháp đúng, đem lại hiệu quả cao
trong cải cách hành chính; lấy sự
hài lòng của người dân, tổ chức
đối với chất lượng cung cấp dịch
vụ công của lực lượng Công an là
thước đo đánh giá chất lượng, hiệu
quả hoạt động của lực lượng Công
an tỉnh.
Bốn là, tranh thủ các nguồn
lực sẵn có, quan tâm đầu tư các
trang thiết bị máy móc, phương
tiện kĩ thuật hiện đại; đẩy mạnh
nghiên cứu, ứng dụng công nghệ
thông tin; quan tâm, tích hợp, cung
cấp dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, 4 hướng tới sự hài lòng của
Nhân dân; hoàn thiện, đưa vào vận
hành chính thức Hệ thống quản lý
chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc
gia ISO 9001:2015 trong công
tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết
quả giải quyết thủ tục hành chính
của Công an tỉnh, góp phần nâng
cao chất lượng phục vụ người
dân, doanh nghiệp và chất lượng,
hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều
hành của công an các đơn vị, địa
phương.n
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CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ - MỘT NĂM NHÌN LẠI
Châu Phi Đô
Giám đốc Trung tâm TGPL

T

hực hiện Kế hoạch
hoạt động trợ giúp
pháp lý năm 2020 đã
được Giám đốc Sở Tư pháp phê
duyệt tại Quyết định số 43/QĐSTP ngày 23/3/2020; trong năm
2020, Trung tâm trợ giúp pháp
lý nhà nước tỉnh (Trung tâm) đã
chủ động triển khai thực hiện
nhiều nhiệm vụ trong công tác trợ
giúp pháp lý (TGPL) và đạt được
những kết quả rất đáng khích lệ,
góp phần bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của người được trợ giúp
pháp lý là người nghèo, người có
công với cách mạng, trẻ em, người
dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn, người bị buộc tội thuộc
hộ cận nghèo và những người yếu
thế trong xã hội, làm tăng lòng
tin của Nhân dân đối với Đảng
và Nhà nước và giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội ở
địa phương.
Để tiếp tục triển khai thực
hiện Luật Trợ giúp pháp lý và các
văn bản hướng dẫn thi hành, trong
năm 2020 Trung tâm đã chủ động
tham mưu Sở Tư pháp trình Ủy
ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở
Tư pháp ban hành nhiều văn bản
để triển khai và tổ chức thực hiện
các mặt công tác một cách đồng
bộ, hiệu quả. Để tiến hành tốt các
hoạt động TGPL ngay từ đầu năm,
Trung tâm đã tổ chức triển khai,
quán triệt nhiệm vụ đối với tất cả
viên chức của Trung tâm và Chi
nhánh. Qua đó xác định nhiệm
vụ trọng tâm của công tác TGPL
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

Buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người dân.
năm 2020 là tăng cường tham gia
tố tụng, song bên cạnh đó, vẫn tập
trung thực hiện tốt các hoạt động
TGPL khác như: Tư vấn pháp luật,
đại diện ngoài tố tụng, tổ chức các
cuộc truyền thông, nâng cao năng
lực cho những người tham gia
hoạt động TGPL…
Năm 2020, Trung tâm đã
thực hiện hoàn thành 518 vụ việc
trợ giúp pháp lý (tư vấn pháp luật
280 vụ việc, tham gia tố tụng 233
vụ việc, đại diện ngoài tố tụng
05 vụ việc). So với cùng kỳ năm
2019, số vụ việc tham gia tố tụng
hoàn thành tăng 32,6%. Trong đó,
số vụ việc do Trợ giúp viên thực
hiện chiếm hơn 90% số vụ việc
tham gia tố tụng. Để đạt được kết
quả trên, ngoài việc giữ được mối
quan hệ mật thiết với các cơ quan
tố tụng 02 cấp trong tỉnh, Trung
tâm đã tham mưu cho Hội đồng
Phối hợp liên ngành về trợ giúp

pháp lý trong hoạt động tố tụng
ban hành văn bản chỉ đạo, đồng
thời, nâng cao hiệu quả hoạt động
của Tổ giúp việc và tiến hành
kiểm tra công tác phối hợp thực
hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt
động tố tụng tại 02 huyện. Qua
đó, đã trao đổi, phát hiện và chấn
chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn
chế, bất cập đảm bảo cho người
được trợ giúp pháp lý là bị can,
bị cáo, đương sự trong các vụ án
được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp
lý miễn phí.
Thực hiện Thông tư số
12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018
của Bộ Tư pháp, Trung tâm đã
thực hiện thẩm định chất lượng
472 vụ việc trợ giúp pháp lý (trong
đó: tư vấn: 242 vụ việc, tham gia
tố tụng: 225 vụ việc, đại diện ngoài
tố tụng: 05 vụ việc). Kết quả có
471 vụ việc đạt chất lượng (chiếm
99,79%) và 01 vụ việc không đạt
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chất lượng do Luật sư thực hiện
(chiếm 0,21%). Các nhận định,
đánh giá, giải pháp và phương án
của người thực hiện trợ giúp pháp
lý đưa ra bảo đảm được tính chính
xác, khách quan toàn diện, có căn
cứ pháp luật.
Xác định quyền được tiếp
cận các thông tin pháp luật nói
chung và thông tin pháp luật về
trợ giúp pháp lý nói riêng là một
trong những quyền cơ bản của
công dân, vì vậy hoạt động truyền
thông về trợ giúp pháp lý đã được
Trung tâm chú trọng tăng cường
triển khai với nhiều hình thức
đa dạng, phù hợp với từng đối
tượng, địa bàn hướng đến; trong
năm, Trung tâm đã tổ chức 68 đợt
truyền thông về trợ giúp pháp lý
ở cơ sở, thu hút 1.987 người dân
tham dự, qua đó cấp hơn 10.300
tờ gấp pháp luật cho người dân;
xây dựng, phát 02 chuyên trang,
chuyên mục bằng tiếng Việt, tiếng
dân tộc trên trạm truyền thanh của
các xã nghèo, 58 ấp đặc biệt khó
khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Ngoài ra, Trung tâm đã cung cấp
49 bảng thông tin, hộp tin trợ giúp
pháp lý cho các cơ quan tiến hành
tố tụng và Ủy ban nhân dân các
xã có ấp đặc biệt khó khăn; phối
hợp với Phòng phổ biến, giáo dục
pháp luật tham gia Báo cáo 07 Hội
nghị phổ biến, giáo dục pháp luật
và trợ giúp pháp lý tại một số địa
bàn trọng điểm về vi phạm pháp
luật năm 2020 với 350 người tham
dự gồm cán bộ, công chức cấp xã,
trưởng ấp và Nhân dân; báo cáo
chuyên đề về trợ giúp pháp lý tại
04 Hội nghị phổ biến, giáo dục
pháp luật và trợ giúp pháp lý cho
120 người dân tham dự; tham gia
báo cáo chuyên đề về nội dung và
kỹ năng cơ bản về trợ giúp pháp
26
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lý cho đội ngũ công chức Phòng
Tư pháp, Chủ tịch, Phó Chủ tịch
cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ
tịch cấp xã tại Hội nghị tập huấn
công tác tư pháp. Năm 2020 Năm
2021 và những năm tiếp theo công
tác TGPL đứng trước những yêu
cầu cao hơn về chất lượng, tính
chuyên nghiệp theo tinh thần Luật
TGPL 2017, vì vậy Trung tâm
phải là một tập thể đoàn kết, luôn
xác định rõ trách nhiệm của người
đứng đầu, cấp phó của người đứng
đầu trên tinh thần phát huy tính
chủ động sáng tạo của cá nhân và
cộng đồng trách nhiệm của tập thể
lãnh đạo; đổi mới, cải tiến phong
cách điều hành, quản lý; biết tranh
thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn,
xác định những nhiệm vụ trọng
tâm, triển khai các hoạt động phù
hợp với điều kiện KT-XH của tỉnh,
của các vùng, miền và của từng
nhóm đối tượng đặc thù; thường
xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, tăng cường
mối quan hệ với cấp ủy, lãnh đạo
các đơn vị, phòng, tổ chức thuộc
Sở và các ban, ngành liên quan;
đảm bảo các nguồn lực để triển
khai nghiêm túc, có hiệu quả Luật
TGPL. Trong đó, tập trung các
nhiệm vụ chính sau đây:
Thứ nhất, thực hiện nghiêm
túc các quy định của Đảng, Nhà
nước và của Ngành về công tác
đổi mới cán bộ; tiếp tục thực hiện
có hiệu quả Đề án sắp xếp, kiện
toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động
của Trung tâm Trợ giúp pháp lý
nhà nước; thực hiện tốt công tác
đào tạo, bồi dưỡng và các chính
sách về cán bộ.
Thứ hai, tiếp tục nâng cao
chất lượng cung cấp dịch vụ pháp
lý, tập trung các giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng hoạt động

TGPL, chú trọng thực hiện tham
gia tố tụng. Phấn đấu tăng 30%
số vụ việc tham gia tố tụng so với
năm 2020, đảm bảo 100% TGVPL
“Đạt chỉ tiêu” và phấn đấu “Đạt
chỉ tiêu - Khá, Tốt” theo chỉ tiêu
vụ việc tham gia tố tụng do Bộ Tư
pháp giao. Thực hiện quản lý, theo
dõi, kiểm tra hoạt động TGPL của
Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư là
cộng tác viên. Chú trọng công tác
đánh giá và quản lý chất lượng vụ
việc TGPL.
Thứ ba, tiếp tục tăng cường
đẩy mạnh các hoạt động truyền
thông về TGPL, đặc biệt là các
quy định pháp luật về TGPL trong
hoạt động tố tụng với nhiều hình
thức đa dạng, phù hợp với từng
địa bàn, đối tượng hướng đến.
Tiếp tục tăng cường xây dựng mối
quan hệ phối hợp trong công tác
TGPL giữa Trung tâm TGPL nhà
nước với các cơ quan tiến hành
tố tụng, cơ quan hành chính nhà
nước, chính quyền các cấp, các tổ
chức đoàn thể chính trị xã hội và
các cơ quan thực hiện chính sách
về xóa đói giảm nghèo.
Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh
và nâng cao chất lượng các nhiệm
vụ cải cách hành chính năm 2021,
trong đó tập trung cải cách TTHC,
đảm bảo rút ngắn tối thiểu thời
gian giải quyết theo quy định của
pháp luật. Đẩy mạnh việc ứng
dụng CNTT trong hoạt động của
cơ quan, trong quản lý, điều hành.
Thứ năm, xây dựng, phát
động và tổ chức thực hiện có hiệu
quả, thiết thực các phong trào thi
đua do ngành, tỉnh phát động và
các phong trào thi đua theo đợt,
chuyên đề khác do Bộ, Ngành,
Tỉnh, Khối thi đua phát động nhằm
kỷ niệm các ngày Lễ, sự kiện lớn
trong năm 2021.n
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Quang cảnh hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tại Huyện
Hồng Dân.

Đ

ược sự quan tâm chỉ
đạo Ủy ban nhân
dân(UBND) tỉnh, sự
phối hợp tích cực của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng
với sự thực hiện tốt công tác tham
mưu của Sở Tư pháp, công tác hòa
giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đáp
ứng được yêu cầu của thực tiễn
khi các mâu thuẫn, tranh chấp, vi
phạm pháp luật trong đời sống của
cộng đồng dân cư ngày càng tăng
về số lượng và đa dạng, phức tạp
về nội dung mâu thuẫn, tranh chấp.
Trong năm 2020, công tác
ban hành văn bản chỉ đạo, triển
khai thực hiện đã được tỉnh quan
tâm chỉ đạo thực hiện, ngay từ đầu
năm, Sở Tư pháp đã tham mưu
trình UBND tỉnh ban hành các văn
bản chỉ đạo triển khai hiện công
tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn
tỉnh; đồng thời, Sở Tư pháp phối
hợp với các cơ quan, đơn vị có
liên quan ký kết Chương trình phối
hợp, kế hoạch phối hợp về tăng
cường các hoạt động nâng cao chất
lượng công tác hòa giải ở cơ sở
trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, từ đó đã
tạo được sự thống nhất trong triển
khai thực hiện.
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Tính đến nay, toàn tỉnh hiện
có 518 tổ hòa giải được thành lập
tại các khóm, ấp với 3.256 hòa giải
viên, trong đó số hòa giải viên nữ
là 633; số hòa giải viên là người
dân tộc là 172 người. Tiêu chuẩn,
số lượng hòa giải viên và thành
phần của tổ hòa giải bảo đảm đúng
theo quy định của Luật Hòa giải ở
cơ sở, quy tụ được lực lượng nòng
cốt, có uy tín, kinh nghiệm trong
cộng đồng dân cư, bảo đảm hoạt
động hòa giải đạt hiệu quả cao;
đồng thời, bảo đảm được sự phối
hợp chặt chẽ của các tổ chức chính
trị - xã hội, các tổ chức, đoàn thể,
Nhân dân trong công tác hòa giải
ở cơ sở. Các hòa giải viên sau khi
được bầu, công nhận đã có ý thức
tích cực nghiên cứu, tìm hiểu quy
định pháp luật, kỹ năng hòa giải
để thực hiện công tác hòa giải ở
cơ sở ngày một tốt hơn, tỷ lệ hòa
giải thành cao hơn. Những tấm
gương điển hình xuất sắc, những
tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp
cho công tác hòa giải ở cơ sở ngày
càng nhiều, góp phần đề cao giá
trị nhân văn, ý nghĩa cao đẹp của
công tác hòa giải ở cơ sở.
Triển khai thực hiện Đề án

“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa
giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019
- 2022”, Sở Tư pháp đã tham
mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh
ban hành Quyết định số 541/QĐUBND ngày 25/3/2020 thành lập
đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh
gồm có 8 thành viên. Các huyện,
thị xã, thành phố đã thành lập xong
đội ngũ tập huấn viên, với tổng số
58 thành viên. Đội ngũ này sẽ có
nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức bồi
dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải
cho hòa giải viên ở cơ sở. Trong
năm, Sở đã tổ chức 05 lớp tập
huấn nghiệp vụ cho 692 đại biểu
là đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh,
cấp huyện, công chức tư pháp - hộ
tịch cấp xã và các hòa giải viên ở
cơ sở. Các tập huấn viên đã được
Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ,
cấp phát tài liệu để nghiên cứu,
hoạt động. Phối hợp với Sở Văn
hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch
tập huấn nghiệp vụ hòa giải các vụ
việc hôn nhân và gia đình, bạo lực
gia đình cho 90 đại biểu tham dự
là thành viên câu lạc bộ gia đình;
phối hợp với Ban Dân tộc và Tôn
giáo tỉnh tập huấn nghiệp vụ hòa
giải ở cơ sở cho 133 người có uy
tín trong cộng đồng dân cư.
Nhằm nâng cao chất lượng
cho công tác hòa giải ở cơ sở, nắm
bắt các khó khăn, vướng mắc và
hướng dẫn các nội dung có liên
quan đến công tác hòa giải ở cơ sở,
trong năm, tỉnh tổ chức 01 cuộc
kiểm tra tại 02 tổ hòa giải cơ sở,
02 đơn vị cấp xã và 02 đơn vị cấp
huyện. Ngoài ra, phối hợp Sở Văn
hóa, Thông tin, Thể thao và Du
lịch kiểm tra nhiều khóm, ấp đạt
danh hiệu văn hóa, văn hóa nông
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thôn mới, đô thị văn minh, trong
đó có kiểm tra công tác hòa giải ở
cơ sở.
Trong năm, toàn tỉnh tiếp
nhận 2.188 vụ, đưa ra hòa giải
2.125 vụ, hòa giải thành 1.733 vụ
đạt tỷ lệ 81.6%.
Công tác tổng kết, khen
thưởng được tỉnh quan tâm, trong
năm Chủ tịch UBND tỉnh tặng
bằng khen thưởng cho 01 tập thể
cấp xã; 03 tổ hòa giải và 07 hòa
giải viên có thành tích xuất sắc
trong công tác hòa giải viên ở cơ
sở.
Tuy nhiên, bên cạnh những
kết quả đạt được, công tác quản lý
nhà nước về hòa giải ở cơ sở vẫn
còn một số hạn chế, khó khăn:
Thứ nhất, về bồi dưỡng
nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và
in tài liệu cấp cho hòa giải viên:
Theo Luật Hòa giải ở cơ sở và
Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐCP, UBND tỉnh tổ chức tập huấn,
bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ
thực hiện công tác quản lý nhà
nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp
huyện; hướng dẫn cấp huyện tổ
chức tập huấn, bồi dưỡng, cập
nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng,
nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho
hòa giải viên theo hướng dẫn của
Bộ Tư pháp. UBND cấp huyện tổ
chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng
dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác
quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ
sở cho cấp xã; tổ chức tập huấn,
bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp
luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở
cơ sở cho hòa giải viên theo hướng
dẫn của Sở Tư pháp. Tuy nhiên,
hiện nay một số đơn vị cấp huyện
chưa hiểu đúng, cho rằng việc tập
huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên ở
cơ sở là nhiệm vụ, chức năng của
Sở Tư pháp nên hàng năm thường
yêu cầu cấp tỉnh tổ chức tập huấn,
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nên có những năm Sở Tư pháp
không tổ chức tập huấn thì cấp
huyện cũng không tổ chức. Hoặc
có nơi không chủ động xây dựng
kế hoạch tập huấn ngay từ đầu năm
và dự trù kinh phí thực nên không
có đủ điều kiện triển khai thực hiện
được.
Thứ hai, kết quả hoạt động
hòa giải: Tỷ lệ hòa giải thành đạt
tỷ lệ 81,68% - đạt chỉ tiêu thi đua
do Bộ Tư pháp đề ra nhưng tỷ lệ
này so với cả nước và các tỉnh khu
vực đồng bằng Sông cửu long còn
thấp và tỷ lệ này chưa đạt chỉ tiêu
tỉnh đề ra (85%).
Thứ ba, kinh phí phục vụ cho
công tác hòa giải ở cơ sở: Theo
Điều 6 Luật hòa giải ở cơ sở và các
văn bản có liên quan thì căn cứ vào
nhiệm vụ công tác hòa giải trong
năm kế hoạch và chế độ, chi tiêu
tài chính hiện hành, công chức Tư
pháp - Hộ tịch lập dự toán chi hỗ
trợ cho hoạt động của tổ hòa giải
và thù lao cho hòa giải viên, gửi
UBND cấp xã xem xét, tổng hợp
báo cáo UBND cấp huyện để xem
xét, tổng hợp báo cáo UBND cấp
tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh quyết định, hỗ trợ kinh phí
hoạt động của tổ hòa giải và thù lao
cho hòa giải viên. Như vậy, kinh
phí cho hoạt động hòa giải phải dự
trù trước và được cấp vào đầu năm.
Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra và
quản lý cho thấy đến nay một số
đơn vị cấp huyện chưa cấp kinh
phí hoặc bố trí kinh phí cho công
tác hòa giải ở cơ sở còn chậm so
với quy định (năm sau mới cấp trả
cho hoạt động của năm trước) và
chưa thực hiện lập dự toán kinh
phí theo quy định, từ đó gây nhiều
khó khăn cho công tác quản lý nhà
nước và các Tổ hòa giải.
Mặt khác, hiện nay vẫn còn
tình trạng thanh toán thù lao cho

các tổ hòa giải thực hiện theo quý,
06 tháng hoặc thậm chí có nơi hết
01 năm mới thanh toán, việc chậm
thanh toán thù lao cho các hòa giải
viên đã không động viên cho các
hòa giải viên tích cực tham gia hòa
giải.
Thứ tư, việc báo cáo số liệu
thống kê về công tác hòa giải vẫn
còn hạn chế, số liệu khi báo về cấp
tỉnh còn sai sót, chưa phù hợp và
thời gian báo cáo chậm so với quy
định, cho nên việc cập nhật số liệu,
thông tin để báo cáo về UBND
tỉnh, Bộ Tư pháp chậm so với yêu
cầu.
Thứ năm, việc quản lý, ghi
chép sổ theo dõi hoạt động hòa giải
ở cơ sở chưa đúng quy định.
Thứ sáu, một số đơn vị cấp
huyện chưa thật sự quan tâm, chỉ
đạo trong công tác quản lý nhà
nước về hòa giải, chưa thấy hết vị
trí, vai trò của công tác hòa giải ở
cơ sở. Công chức tư pháp cấp xã
chưa chủ động, kịp thời tham mưu
cho UBND cùng cấp thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về
công tác hòa giải ở cơ sở từ đó ảnh
hưởng nhiều đến công tác quản lý
nhà nước về hòa giải ở cơ sở.
Từ những hạn chế nêu trên,
để công tác hòa giải ở cơ sở được
tốt hơn trong thời gian tới cần phải
chú trọng thực hiện một số giải
pháp như sau:
Thứ nhất, cấp ủy, chính
quyền cấp huyện, cấp xã cần phải
quan tâm nhiều hơn trong chỉ đạo,
lãnh đạo công tác hòa giải ở cơ sở.
Cần xác định công tác hòa giải ở
cơ sở là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm góp phần đảm bảo trật
tự an toàn xã hội nhằm tăng cường
trách nhiệm của các cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức đoàn thể tạo sức mạnh tổng
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Trần Hoàng Do
Chánh Thanh tra Sở Tư pháp

Đoàn Thanh tra của Sở Tư pháp làm việc với xã An Trạch huyện Đông Hải.

S

ở Tư pháp là cơ quan
chuyên môn thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, thực
hiện chức năng tham mưu, giúp
Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà
nước về lĩnh vực tư pháp; trong đó
có việc thực hiện nhiệm vụ, quyền
hạn về kiểm tra, thanh tra đối với cơ
quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi
hành pháp luật thuộc phạm vi quản
lý của Sở Tư pháp; giải quyết khiếu
nại, tố cáo, phòng, chống tham
nhũng theo quy định của pháp luật
hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn được giao, theo chỉ
đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự
định hướng của Thanh tra Bộ Tư
pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp đã
ban hành Quyết định số 144/QĐSTP ngày 13/12/2019 phê duyệt kế
hoạch công tác thanh tra năm 2020
và đã triển khai thực hiện các nội
dung như sau: Thanh tra công tác
đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng
thực, nuôi con nuôi đối với 10 đơn
vị cấp xã; thanh tra công tác đăng
ký kêt hôn có yếu tố nước ngoài
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

đối với 02 đơn vị cấp huyện; thanh
tra tổ chức và hoạt động đối với 01
Văn phòng công chứng; thanh tra
trách nhiệm thủ trưởng trong công
tác tiếp công dân, xử lý đơn thư,
giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với
01 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; thanh
tra trách nhiệm thủ trưởng trong
việc chấp hành các quy định của
pháp luật về phòng, chống tham
nhũng đối với 01 đơn vị sự nghiệp
thuộc Sở; thanh tra tài chính - ngân
sách, mua sắm công đối với 01 đơn
vị sự nghiệp thuộc Sở; ban hành
văn bản đề nghị các đơn vị có trách
nhiệm thực hiện kết luận thanh tra
của Giám đốc Sở và báo cáo kết
quả việc thực hiện kết luận thanh
tra.
Nhìn chung, các đơn vị được
thanh tra, kiểm tra thực hiện khá
tốt các quy định của pháp luật về
hộ tịch trong nước, kết hôn có yếu
tố nước ngoài, công chứng, chứng
thực, nuôi con nuôi, tiếp công dân,
xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố
cáo, phòng, chống tham nhũng, tài
chính, ngân sách. Tuy nhiên, qua
công tác thanh tra cũng phát hiện

một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót
trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ, cũng như tổ chức và hoạt động
của các đối tượng được thanh tra
nên đã ban hành 02 quyết định xử
phạt vi phạm hành chính (lĩnh vực
công chứng) với số tiền xử phạt
là 14.000.000 đồng, ban hành 10
quyết định thu hồi tiền sai phạm
được phát hiện qua công tác thanh
tra (lĩnh vực thu, nộp phí, lệ phí hộ
tịch, chứng thực, nuôi con nuôi đối
với Ủy ban nhân dân huyện và Ủy
ban nhân dân cấp xã) với số tiền là
338.874.940 đồng; đồng thời, đề
nghị các đơn vị được thanh tra khắc
phục, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu
sót đúng theo quy định của pháp
luật.
Qua công tác thanh tra cho
thấy, công tác đăng ký và quản lý hộ
tịch được cấp ủy, chính quyền quan
tâm, nên đã đầu tư đáng kể về cơ sở
vật chất, bố trí công chức có trình
độ chuyên môn, có chứng chỉ đào
tạo nghiệp vụ để thực hiện nhiệm
vụ, đáp ứng yêu cầu của Ngành
đề ra. Qua đó, đã tham mưu giúp
Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt
chức năng quản lý nhà nước trong
lĩnh vực Tư pháp tại địa phương;
đồng thời, giúp các cơ quan, đơn
vị phát hiện và kịp thời chấn chỉnh
một số tồn tại, hạn chế trong quá
trình thực hiện chuyên môn, nghiệp
vụ; giúp chính quyền cơ sở lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có
hiệu qủa công tác đăng ký và quản
lý hộ tịch, đặc biệt là chỉ đạo làm
tốt công tác đăng ký kết hôn có yếu
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tố nước ngoài; theo đó, nhiều hoạt
động liên quan đến công tác Hành
chính và Bổ trợ tư pháp được thủ
trưởng các cơ quan, tổ chức quan
tâm chú trọng, tạo được sự chuyển
biến lan tỏa sâu rộng, tích cực. Từ
đó, công tác quản lý nhà nước trong
lĩnh vực Hành chính và Bổ trợ tư
pháp ngày càng đi vào nền nếp, chất
lượng, hiệu quả, đúng luật, tạo được
sự đồng thuận của Nhân dân, góp
phần giữ vững an ninh chính trị,
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Từ kết quả quan trọng trong
hoạt động thanh tra, nhất là thanh
tra chuyên ngành đã phục vụ đắc lực
cho công tác quản lý nhà nước của
tỉnh đối với ngành Tư pháp. Thông
qua hoạt động thanh tra, giúp cho
cơ quan quản lý nhà nước kịp thời
phát hiện những hạn chế trong cơ
chế, chính sách, pháp luật để kiến
nghị các biện pháp khắc phục; kịp
thời phát hiện, chấn chỉnh những sai
sót, vi phạm trong lĩnh vực quản lý
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả
Tieáp theo trang 28

chẽ việc thu, nộp phí, lệ phí.
Ba là, quan tâm kiện toàn đội
ngũ Công chức Tư pháp cấp huyện,
cấp xã đủ về số, mạnh về chất, đáp
ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn về văn
bằng, chứng chỉ, xây dựng vị trí
việc làm đúng theo quy định của
pháp luật.
Bốn là, thường xuyên tập
huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh
nghiệm, nâng cao chất lượng thực
hiện nhiệm vụ, năng lực chuyên
môn cho công chức tư pháp - hộ
tịch cấp xã trong việc thực hiện
nhiệm vụ được giao, cũng như tập
huấn nghiệp vụ định kỳ cho các
chức danh tư pháp đang hoạt động
lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhằm đảm
bảo cho tổ chức và hoạt động các
doanh nghiệp chất lượng, hiệu quả,
đúng luật.
Năm là, tăng cường kiểm tra,
thanh tra để kịp thời chấn chỉnh
những sai sót, có biện pháp xử lý
nghiêm đối với các hành vi sai
phạm.n

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ...

hợp thực hiện hiệu quả công tác
hòa giải ở cơ sở.
Thứ hai, UBND cấp huyện
cần quan tâm hơn nữa trong việc
bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức
pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở
và bảo đảm kinh phí cho hoạt động
hòa giải ở cơ sở đúng quy định của
pháp luật. Cấp xã phải chủ động dự
trù kinh phí hoạt động hòa giải ở
cơ sở vào hoạt động chung của xã
và thực hiện việc thanh toán thù lao
cho các tổ hòa giải đúng quy định.
Trường hợp có khó khăn, vướng
mắc phải kịp thời phản ánh về cấp
trên để có hướng dẫn, giải quyết.
Phòng Tư pháp cần phải quan
tâm, quản lý sát sao và thực chất
30

quản lý nhà nước. Với mong muốn
đó, từ kết quả thực hiện công tác
thanh tra năm 2020, ngành Tư pháp
Bạc Liêu cần quan tâm thực hiện
một số nội dung như sau:
Một là, tiếp tục thực hiện có
hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ
biến các chủ trương, nghị quyết của
Đảng, pháp luật của Nhà nước về
lĩnh vực Hành chính và Bổ trợ tư
pháp đến cán bộ, đảng viên, công
chức và Nhân dân; gắn việc tăng
cường giáo dục chính trị, tư tưởng,
đạo đức công vụ, đạo đức nghề
nghiệp cho cán bộ, công chức,
viên chức với đẩy mạnh việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh theo tinh
thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ
thị số 06-CT/TU ngày 06/7/2016
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Hai là, tăng cường công tác
tự kiểm tra, giám sát hoạt động của
Ngành Tư pháp, nhất là đối với Ủy
ban nhân dân cấp xã; quản lý chặt
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hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở,
hàng năm nên nắm tình hình kinh
phí, hoạt động, … để kịp thời tham
mưu cho UBND tốt hơn.
Thứ ba, rà soát lại đội ngũ
hòa giải ở cơ sở và tổ chức tập
huấn, cung cấp tài liệu cho đội ngũ
hòa giải ở cơ sở theo quy định và
đảm bảo điều kiện cho đội ngũ này
hoạt động.
Thứ tư, UBND cấp xã cần
quan tâm nhiều hơn đến đội ngũ
hòa giải viên ở cơ sở, tạo điều kiện
thuận lợi và hỗ trợ các hòa giải viên
hoạt động hiệu quả. Kết hợp chặt
chẽ công tác hòa giải ở cơ sở với
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
cuộc vận động xây dựng đời sống

văn hóa ở khu dân cư; phong trào
xây dựng nông thôn mới và thực
hiện chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ
sở. Thực hiện tốt giải pháp này là
cơ sở quan trọng để góp phần đảm
bảo tình hình an ninh trật tự ở địa
phương, hạn chế các vụ việc tiêu
cực và các xích mích trong cộng
đồng dân cư.
Thứ năm, biểu dương, khen
thưởng đối với những đơn vị thực
hiện tốt công tác quản lý nhà nước
về hòa giải ở cơ sở. Thường xuyên
kiểm tra tình hình thực hiện công
tác quản lý nhà nước về hòa giải ở
cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý
nhanh các khó khăn, vướng mắc ở
huyện, xã.n
TƯ PHÁP BẠC LIÊU
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Một số kết quả đạt được trong công tác phổ biến
giáo dục pháp luật tại Sở Tư pháp TỈNH Bạc Liêu
Đình Khiêm

C

ông tác phổ biến,
giáo dục pháp luật
(PBGDPL) là cầu
nối để đưa các chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước đến với mọi người
dân, góp phần nâng cao ý thức
tự giác chấp hành pháp luật.
Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả
công tác PBGDPL trên địa bàn
tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng,
các cơ quan, đoàn thể quan tâm
chỉ đạo và tổ chức thực hiện với
nhiều hình thức đa dạng, phong
phú. Được sự quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh đối với công tác PBGDPL,
công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ
chức thực hiện ngày càng được
tốt hơn, trách nhiệm của các cơ
quan, đơn vị, địa phương được
nâng lên thông qua việc ký kết
các chương trình phối hợp, bám
sát nhiệm vụ, quyền hạn được
giao nên đã triển khai kịp thời
các nội dung, hình thức, biện
pháp giáo dục pháp luật đáp ứng
yêu cầu chính trị tại địa phương.
Năm 2020, là năm tỉnh Bạc
Liêu gặp nhiều khó khăn do tình
hình dịch bệnh Covid-19 diễn
biến phức tạp, nhưng các cấp,
ngành đã chủ động thực hiện
và phát huy vai trò của mình
trong trực tiếp chỉ đạo, hướng
dẫn công tác PBGDPL tại các cơ
quan, địa phương thuộc phạm vi
quản lý; đưa công tác PBGDPL
có sự chuyển biến đáng kể với
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

Hội nghị tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam và phổ biến các luật
được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9
nhiều giải pháp đồng bộ, toàn
diện, có trọng tâm, trọng điểm,
bắt kịp với xu thế phát triển,
tình hình kinh tế - xã hội của
tỉnh, nhất là hội nhập kinh tế
quốc tế, cách mạng công nghiệp
4.0, tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác
PBGDPL; xác định rõ hơn trách
nhiệm chủ trì, phối hợp thực
hiện công tác này tại các cơ
quan, đơn vị, địa phương.
Sở Tư pháp tổ chức được
47 cuộc hội nghị triển khai văn
bản pháp luật mới và nghiệp vụ
phổ biến, giáo dục pháp luật cho
5.222 đại biểu là thành viên Hội
đồng Phối hợp phổ biến, giáo
dục pháp luật tỉnh, báo cáo viên
pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện;
Công chức Tư pháp - hộ tịch,
đoàn thể cơ sở, trưởng khóm,

ấp, lực lượng làm công tác hòa
giải ở cơ sở; cán bộ, công chức,
Nhân dân về các nội dung pháp
luật có liên quan; thực hiện cấp
90.000 tờ bướm, 3.520 quyển Sổ
tay pháp luật, với nội dung tuyên
truyền, phổ biến một số nội dung
cơ bản về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ và đường sắt; quy
định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực bưu chính,
viễn thông, tần số vô tuyến điện,
công nghệ thông tin và giao dịch
điện tử; quy định về Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức; quy định về việc quy
định chức danh, số lượng, mức
phụ cấp và mức khoán kinh
phí đối với những người hoạt
động không chuyên trách ở xã,
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phường, thị trấn và khóm, ấp
trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Thực hiện cấp 1.500 quyển
sách luật cho tủ sách pháp luật
của Phòng Tư pháp và các cơ sở
tôn giáo, chùa Khmer trên địa
bàn tỉnh. Cấp phát 2.950 quyển
sách pháp luật được Quốc hội
thông qua tại kỳ họp thứ 8 và thứ
9 tại Hội nghị. Thực hiện phát
hành 17.640 quyển Bản tin tư
pháp Bạc Liêu cho các Sở, Ban,
Ngành, Đoàn thể từ tỉnh đến xã,
Nhóm tiêu biểu của khóm, ấp
trong tỉnh. Phối hợp với Báo Bạc
Liêu và Đài Phát thanh - Truyền
hình Bạc Liêu thực hiện 100 kỳ
(trong đó, Báo được đăng 50 kỳ
vào ngày thứ Năm trên chuyên
trang “Tư pháp” và 50 kỳ trên
Đài Phát thanh - Truyền hình vào
thứ Bảy hàng tuần trên chuyên
mục “Pháp luật và đời sống”)
tuyên truyền, phổ biến các văn
bản pháp luật mới ban hành có
liên quan mật thiết đến cán bộ
và Nhân dân; tìm hiểu pháp luật;
trả lời thư bạn đọc, bạn nghe đài,
xem đài.
Việc tổ chức triển khai
thực hiện các hoạt động hưởng
ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc
Liêu (gọi tắt Ngày Pháp Luật
Việt Nam) được quan tâm triển
khai thực hiện, Sở Tư pháp tham
mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh
ban hành Kế hoạch số 124/KHUBND ngày 05/10/2020 về tổ
chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Pháp luật Việt Nam, ban
hành Công văn số 813/STPPBGDPL ngày 13/10/2020 về
việc hướng dẫn tổ chức các hoạt
động và treo băng rôn hưởng
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ứng Ngày pháp luật năm 2020;
đồng thời, tổ chức 01 Hội nghị
tuyên truyền Ngày Pháp luật
Việt Nam cho hơn 250 đại biểu
tham dự; tổ chức treo 90 băng
rôn tuyên truyền hưởng ứng
“Ngày Pháp luật Việt Nam” tại
các trục đường chính của thành
phố Bạc Liêu. Thực hiện tuyên
tuyền hưởng ứng “Ngày Pháp
luật Việt Nam” 04 kỳ trên Bản
tin Tư pháp Bạc Liêu; Báo Bạc
Liêu với số lượng phát hành
7.460 quyển và tờ. Thực hiện
01 kỳ tuyên truyền hưởng ứng
“Ngày Pháp luật Việt Nam” phát
trên chuyên mục “Pháp luật và
Đời sống” của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.
Đã tổ chức tuyên truyền
các quy định pháp luật về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, Luật
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
và xử phạt vi phạm hành chính,
lĩnh vực hình sự trong phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 được
14 cuộc cho 812 đại biểu tham
dự công chức cấp xã, người dân.
Tuyên truyền 07 bài viết về công
tác phòng, chống dịch Covid-19;
quy định về xử lý một số hành vi
vi phạm trong phòng, chống dịch
bệnh Covid-19; chính sách cho
đoàn viên, người lao động được
hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh Covid-19, … trên Bản tin
Tư pháp Bạc Liêu, với số lượng
phát hành 8.650 quyển. Thực
hiện 03 kỳ tuyên truyền về công
tác phòng, chống dịch Covid-19
trên chuyên trang “Tư pháp” của
Báo Bạc Liêu và chuyên mục
“Pháp luật và Đời sống” của Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Sở Tư pháp tập trung triển
khai thực hiện Đề án “Tăng

cường công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật tại một số địa bàn
trọng điểm về vi phạm pháp
luật”, trong năm đã tổ chức 07
cuộc hội nghị tại 07 địa bàn
trọng điểm vi phạm pháp luật
với cho 525 đại biểu là lãnh đạo
UBND; Công chức Tư pháp Hộ tịch; công chức Địa chính
- Tài nguyên - Môi trường; đại
diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, Công an; Bí thư Đoàn
thanh niên; Trưởng ấp, Bí thư
Chi bộ ấp và đại diện các đoàn
thể ấp và Nhân dân. Cấp phát
525 tài liệu và 1.200 tờ gấp pháp
luật cho các đại biểu tham dự tại
Hội nghị.
Việc ứng dụng công
nghệ thông tin trong công tác
PBGDPL, đã được Sở quan tâm
và thực hiện bằng nhiều hình
thức như: Trình UBND tỉnh đề
cương và dự toán để xây dựng
“Trang thông tin điện tử phổ
biến, giáo dục pháp luật”; thực
hiện tuyên truyền trên Cổng
thông tin điện tử của Sở và tin,
bài, hình ảnh, phóng sự, tin tức sự kiện trên facebook: "phổ biến
giáo dục pháp luật Bạc Liêu”,
Zalo, xử lý công việc, trao đổi
thông tin công tác PBGDPL với
các cơ quan quản lý nhà nước
như: Vụ PBGDPL, Phòng Tư
pháp,... qua hệ thống Zalo, qua
đó, đã kịp thời cung cấp thông
tin pháp luật, chủ trương, đường
lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước đến cá nhân,
tổ chức.
Sở Tư pháp đã ban hành
Công văn số 792/STP-PBGDPL
ngày 30/9/2020 về việc hướng
dẫn duy trì, khai thác, sử dụng
Xem tieáp trang 34
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SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG
CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 2020
KIM OANH

Quang cảnh hội nghị tập huấn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật tại xã Minh Diệu

V

ới mục đích cải thiện
điều kiện tiếp cận
thông tin pháp luật,
phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa
giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục
hành chính, phát huy dân chủ ở cơ
sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân,
tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu
quả thi hành Hiến pháp, pháp luật,
quản lý nhà nước và xã hội bằng
pháp luật, từ đó nâng cao nhận
thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn
trọng, tuân thủ và chấp hành pháp
luật của cán bộ và Nhân dân; bảo
đảm quyền con người, quyền công
dân, quyền được thông tin về pháp
luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn,
tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị
trong thi hành pháp luật trên địa
bàn cấp xã góp phần trong công
tác xây dựng xã đạt chuẩn nông
thôn mới.
Xác định được tầm quan
trọng của nhiệm vụ công tác xây
dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật, Sở Tư pháp đã tham
mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 133/
KH-UBND ngày 11/11/2019 về
công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
và xây dựng, quản lý khai thác tủ
sách pháp luật năm 2020 trên địa
bàn tỉnh Bạc Liêu và Công văn
chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các
nhiệm vụ trọng tâm trong công tác
xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật năm 2020 trên địa
bàn tỉnh Bạc Liêu. Trên cơ sở các
văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành
các Kế hoạch và Công văn hướng
dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các
đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa
bàn tỉnh trong việc tổ chức thực
hiện nhiệm vụ công tác xây dựng
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
gắn với nhiệm vụ xây dựng xã đạt
chuẩn nông thôn mới, phường, thị
trấn đạt chuẩn đô thị văn minh,
đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt
“trong sạch, vững mạnh”.
Trong năm 2020, Sở đã tổ

chức nhiều hoạt động để hướng
dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ cho các xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
và đặc biệt chú trọng hỗ trợ 14 xã
điểm là các xã mục tiêu được tỉnh
chọn trong năm 2020 phấn đấu
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới, qua đó đã đạt được
các kết quả tích cực như sau:
Sở đã tổ chức 16 cuộc hội
nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp
vụ về xây dựng, đánh giá cấp xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và
tuyên truyền, phổ biến các văn
bản pháp luật cho 993 đại biểu là
công chức tư pháp cấp huyện; lãnh
đạo UBND và công chức tư pháp
- hộ tịch cấp xã, trưởng khóm,
ấp, đại diện đoàn thể khóm, ấp
và người dân tại 14 xã; lắp đặt 14
pano tuyên truyền về mục đích, ý
nghĩa của công tác xây dựng cấp
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại
14 xã; thực hiện biên soạn, phát
hành 10.000 tờ gấp pháp luật “Nội
dung cơ bản của xây dựng cấp xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn
với xây dựng nông thôn mới” đến
cán bộ và Nhân dân trên địa bàn
tỉnh. Ngoài ra, Sở thực hiện tuyên
truyền, phổ biến về mục đích, ý
nghĩa của nhiệm vụ xây dựng cấp
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật,
xây dựng cấp xã đạt chuẩn nông
thôn mới và các quy định pháp luật
trên 300 tin, bài viết, hình ảnh trên
trang Fanpage Phổ biến giáo dục
pháp luật Bạc Liêu (Facebook);
thực hiện 02 kỳ trên Bản Tin Tư
pháp Bạc Liêu với số lượng phát
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hành 3.460 quyển...
Nhằm nắm bắt tình hình
triển khai thực hiện Quyết định số
619/QĐ-TTg, qua đó kịp thời tháo
gỡ những khó khăn, vướng mắc
và có biện pháp hỗ trợ để các xã
phấn đấu đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật trong năm 2020 góp phần xây
dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
năm 2020, Sở đã tiến hành kiểm
tra công tác xây dựng cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã
Vĩnh Hậu và huyện Hòa Bình.
Qua công tác kiểm tra, nhìn chung
các đơn vị đều quan tâm chỉ đạo
thực hiện công tác xây dựng cấp
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại
địa phương và thông báo kết quả

kiểm tra đến các đơn vị kiểm tra
được biết để phát huy những mặt
đạt được và có biện pháp khắc
phục những hạn chế.
Trong năm 2020, Sở đã phối
hợp với Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn thực hiện thẩm
định 39 hồ sơ các xã chuẩn tiếp
cận pháp luật để phục vụ đánh giá
xã đạt chuẩn nông thôn mới năm
2020. Bên cạnh đó, Sở đã thực
hiện thẩm tra các xã của thành phố
Bạc Liêu và các xã của thị xã Giá
Rai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới; đồng thời, báo cáo
kết quả thẩm tra theo quy định.
Ngoài ra, Sở còn làm đầu mối tổ
chức thực hiện khảo sát hoàn thiện

Một số kết quả đạt được...
Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị cấp
huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn
tỉnh Bạc Liêu; đồng thời, cấp 1500 quyển sách
pháp luật cho 07 Tủ sách pháp luật của Phòng
Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 22 chùa
Khmer; 10 đầu tôn giáo trên địa bàn tỉnh các
loại sách pháp luật đã được Quốc thông qua từ
năm 2018 đến nay, đơn cử như: Luật Tố cáo
năm 2018; Luật bảo vệ bí mật Nhà nước năm
2018; Luật Đặc xá năm 2018; Luật thi hành án
Hình sự năm 2019; Luật Phòng, chống buôn
bán người,...
Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg
ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ
triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW
ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của
cán bộ, Nhân dân, đã trình Chủ tịch UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND
ngày 11/12/2020 về triển khai thực hiện Quyết
định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020
của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế
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thể chế về xã, phường, thị trấn đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ
đạo của Bộ Tư pháp và gửi kết quả
khảo sát về Bộ Tư pháp.
Trước ảnh hưởng của tình
hình dịch bệnh Covid-19 nhưng
xác định được tầm quan trọng và
các nhiệm vụ trọng tâm, các biện
pháp đổi mới trong năm 2020, Sở
Tư pháp đã chủ động tổ chức thực
hiện hoàn thành tốt các nhiệm
vụ của công tác xây dựng cấp xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp
phần trong công tác xây dựng xã
đạt chuẩn nông thôn mới, phường,
thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh,
đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt
“trong sạch, vững mạnh”.n
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hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày
20/6/2020 của Ban Bí thư; bên cạnh đó, Sở đã
phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh tổ chức
Hội nghị trực tuyến về triển khai Quyết định
số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 cho 60 đại
biểu tham dự.
Để triển khai thi hành có hiệu quả Luật
PBGDPL, Chương trình PBGDPL giai đoạn
2017-2021, các đề án, kế hoạch về PBGDPL
đã được ban hành, trong thời gian tới, Sở Tư
pháp sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm trong
tham mưu UBND, Chủ tịch UBND quản lý
công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh; làm
tốt vai trò là cơ quan Thường trực của Hội
đồng Phối hợp PBGDPL; tăng cường công
tác PBGDPL bằng các hình thức phù hợp,
trong đó chú trọng đến hoạt động để đưa
pháp luật ra dân, đặc biệt, trong năm 2021
nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai thực
hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn
2019-2021, ứng dụng công nghệ số vào công
tác PBGDPL, củng cố đội ngũ làm công tác
PBGDPL, nghiên cứu và triển khai các hình
thức PBGDPL mới trên địa bàn tỉnh.n
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

Mừng Đảng, Mừng Xuân

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp
tỉnh Bạc Liêu Ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động

T

rung tâm dịch vụ đấu
giá tài sản thuộc Sở
Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
( Trung tâm) được thành lập năm
1997 theo Quyết định của Chủ
tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Trung
tâm là đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc Sở Tư pháp, có con dấu và
tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo,
quản lý của Sở Tư pháp. Mỗi tỉnh
chỉ được thành lập một Trung tâm
dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở
Tư pháp. Trung tâm có tên trong
danh sách các tổ chức đấu giá tài
sản do Bộ Tư pháp công bố.
Với nhiệm vụ nhà nước giao
tổ chức đấu giá các loại tài sản
gồm: Tài sản nhà nước; quyền
sử dụng đất; tài sản bảo đảm theo
quy định của pháp luật về giao
dịch bảo đảm; tài sản thi hành án
theo quy định của pháp luật về thi
hành án dân sự; tài sản là tang vật,
phương tiện vi phạm hành chính
bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài
sản kê biên để bảo đảm thi hành
quyết định xử phạt vi phạm hành
chính theo quy định của pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính và
các tài sản khác theo quy định của
Luật đấu giá tài sản.
Trong năm qua, hoạt động
bán đấu giá tài sản của Trung tâm
đã đạt được kết quả đáng kể, có
những đóng góp quan trọng trong
công tác thực thi pháp luật, đặc
biệt, là công tác thi hành án dân
sự và xử lý tài sản vi phạm hành
chính. Trong năm, Trung tâm
đã bán đấu giá nhiều loại tài sản
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

Ngọc Thúy
Giám đốc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bạc Liêu

Quang cảnh buổi đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.
nhưng chủ yếu tập trung bán đấu
giá tài sản thi hành án, tài sản là
tang vật, phương tiện vi phạm
hành chính bị tịch thu, quyền sử
dụng đất,… Kết quả bán đấu giá
góp phần không nhỏ trong quá
trình thi hành các bản án, quyết
định của Tòa án.
Các trình tự, thủ tục tổ chức
bán đấu giá được thực hiện theo
đúng quy định của pháp luật. Trung
tâm luôn tạo môi trường thuận tiện
cho khách hàng, quyền và lợi ích
hợp pháp của các tổ chức, cá nhân
luôn được bảo vệ. Toàn thể viên
chức Trung tâm luôn có thái độ
lịch sự, ân cần, đặc biệt luôn thể
hiện sự tôn trọng với khách hàng.
Đã qua, Trung tâm đã tổ chức bán
đấu giá thành nhiều hợp đồng có
giá trị lớn, tài sản bán được nhìn
chung đều vượt cao hơn giá khởi
điểm. Từ đó, Trung tâm nhận được
sự ủng hộ, tín nhiệm của nhiều tổ
chức, cá nhân có liên quan. Trong

năm 2020, Trung tâm đã ký kết
175 hợp đồng, bán đấu giá thành
57 hợp đồng, tổng giá trị tài sản
bán được 24.101.935.541 đồng,
số chênh lệch tăng so với giá khởi
điểm là 1.332.531.920 đồng. Tổng
số tiền thù lao dịch vụ đấu giá đạt
được trong năm 594.893.100 đồng
so với năm 2019 tăng hơn 20%,
góp phần tăng nguồn thu ngân
sách địa phương.
Với kết quả đã đạt được nêu
trên, là do được sự quan tâm chỉ
đạo sâu sát, thường xuyên của
lãnh đạo Sở Tư pháp cũng như sự
nỗ lực phấn đấu của toàn thể viên
chức Trung tâm, nên hoạt động
bán đấu giá tài sản trong năm
qua đã từng bước phát triển, chất
lượng bán đấu giá được nâng lên
và tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao.
Bên cạnh những kết quả đạt
được, hoạt động bán đấu giá tài sản
Xem tieáp trang 37
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VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG
TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
TUYẾT MINH

C

ùng với sự phát triển về
mọi mặt kinh tế, chính
trị, văn hóa, xã hội và
hội nhập quốc tế của đất nước nói
chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng, có
thể nói trong nền kinh tế thị trường
phát triển nhanh và mạnh mẽ như
hiện nay, nhu cầu giao dịch, trao
đổi, không ngừng tăng nhưng thực
tiễn thực hiện cho thấy tranh chấp
trong xã hội ngày càng tăng, vụ
việc càng phức tạp, trong đó, một
trong những nguyên nhân tranh
chấp xảy ra là do không có chứng
cứ xác thực, trên thực tế không
phải tất cả các giao dịch, các hợp
đồng kinh tế đều được người dân
thực hiện công chứng chỉ đến khi
xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, phát
sinh rắc rối họ cần đến văn bản
công chứng là loại chứng cứ xác
thực, đáng tin cậy nhưng văn bản
chứng minh không có giá trị pháp
lý, các loại giấy tờ không có chứng
nhận xác thực hoặc chỉ trình bày
bằng miệng.
Luật Công chứng ra đời đã
cụ thể hoá khung pháp lý giúp
hoạt động công chứng, chứng thực
được thực hiện ngày càng chuyên
nghiệp, trở thành dịch vụ công
không thể thiếu trong đời sống xã
hội, góp phần bảo đảm pháp lý về
quyền và lợi ích hợp pháp của cá
nhân, tổ chức theo quy định của
pháp luật; ngăn ngừa rủi ro, tranh
chấp trong các quan hệ giao dịch
dân sự, kinh tế... Đây cũng là một
trong những giải pháp cụ thể và
hữu hiệu để thực hiện Nghị quyết
số 49 /NQ-TW ngày 02/6/2005
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của Bộ Chính trị về Chiến lược cải
cách tư pháp đến năm 2020.
Nhận thức được tầm quan
trọng của hoạt động công chứng.
Trong những năm qua, tỉnh Bạc
Liêu luôn quan tâm tích cực tuyên
truyền, phổ biến Luật Công chứng
năm 2014 và các văn bản hướng
dẫn thi hành cho các cơ quan, đơn
vị, tổ chức, cá nhân và người dân;
các tổ chức hành nghề công chứng
nhằm góp phần nâng cao nhận
thức của các tổ chức, cá nhân về
ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng
của hoạt động công chứng tạo tiền
đề cho việc triển khai có hiệu quả
Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh;
tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy
tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp
cho đội ngũ công chứng viên; tiếp
nhận, hướng dẫn, giải quyết kịp
thời những khó khăn, vướng mắc
của các tổ chức hành nghề công
chứng, đồng thời, thanh tra, kiểm
tra nhắc nhở, chấn chỉnh những vi
phạm xảy ra, đảm bảo thực hiện
hành nghề công chứng đúng quy
định pháp luật.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh
Bạc Liêu có 07 tổ chức hành nghề
công chứng gồm: 01 Phòng Công
chứng và 06 Văn phòng công
chứng với 12 công chứng viên
hành nghề. Từ khi triển khai thi
hành Luật Công chứng và thực
hiện chủ trương xã hội hóa hoạt
động công chứng, số lượng, chất
lượng tổ chức hành nghề công
chứng và đội ngũ công chứng viên
đã được tăng lên so với những
năm trước, đa số các tổ chức hành

nghề công chứng được thành lập
đảm bảo theo đúng quy định, chất
lượng công chứng viên được bổ
nhiệm đảm bảo được điều kiện,
tiêu chuẩn theo quy định.
Trong 05 năm qua, các tổ
chức hành nghề công chứng trên
địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải
quyết 216.021 vụ việc, (trong đó,
công chứng hợp đồng, giao dịch,
bản dịch, nhận lưu giữ di chúc,
cấp bản sao văn bản công chứng:
85.380 vụ việc; chứng thực chữ
ký, chứng thực bản sao từ bản
chính: 130.641 vụ việc). Tổng số
phí công chứng, chứng thực, thù
lao công chứng và chi phí khác
thu được: 27.460. 606.000 đồng.
Nhìn chung, tình hình tổ chức và
hoạt động của các tổ chức hành
nghề công chứng trên địa bàn
tỉnh đã góp phần tạo thuận lợi cho
người dân, cá nhân, doanh nghiệp
khi thực hiện các hợp đồng công
chứng. Không chỉ tiết kiệm thời
gian, công sức, chi phí đi lại, việc
thành lập các văn phòng công
chứng còn góp phần giảm tải áp
lực cho phòng công chứng Nhà
nước, Ngân sách nhà nước cũng
giảm được một phần nguồn chi
cho hoạt động tư pháp. Đồng thời,
tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa
các văn phòng hoạt động trong
lĩnh vực này. Bên cạnh đó, người
dân có quyền lựa chọn những
đơn vị có uy tín, chất lượng công
chứng để bảo đảm an toàn pháp lý,
phòng ngừa tranh chấp, vi phạm
pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của các tổ chức, cá nhân +
TƯ PHÁP BẠC LIÊU
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khi tham gia hợp đồng, giao dịch
các tổ chức hành nghề công chứng
cũng buộc phải thay đổi cách phục
vụ để có được khách hàng, chất
lượng dịch vụ cũng được nâng lên,
hoạt động công chứng đi vào nề
nếp, tạo hành lang pháp lý an toàn,
ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
tại địa phương.
Có thể khẳng định, Công
chứng là một hoạt động bổ trợ
tư pháp với những vai trò quan
trọng trong đời sống xã hội, để
nâng cao hiệu quả thực hiện tốt
nhiệm vụ quản lý nhà nước về
hoạt động công chứng trong thời
gian tới cần thực hiện một số giải
pháp sau: Hoàn thiện thể chế về
công chứng thông qua việc ban
hành Luật Công chứng, một văn
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Phát triển đội ngũ công chứng
viên đủ về số lượng, giỏi về
chuyên môn nghiệp vụ, vững về
bản lĩnh chính trị, trong sáng về
đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu
cầu ngày càng cao của xã hội về
công chứng, phục vụ đắc lực cho
công cuộc cải cách tư pháp và hội
nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng
cơ sở dữ liệu về công chứng trên
địa bàn tỉnh để các thông tin về
nguồn gốc tài sản, tình trạng giao
dịch của tài sản và các thông tin về
biện pháp ngăn chặn được áp dụng
đối với các tài sản có liên quan đến
hợp đồng, giao dịch là một việc
cần thiết và cấp bách nhằm ngăn
ngừa các giao dich xấu, hạn chế
rủi ro cho các công chứng viên nói
riêng và hoạt động công chứng nói
chung trên địa bàn tỉnh.n

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản...

cũng còn gặp một số khó khăn:
Thứ nhất, việc lựa chọn tổ chức
đấu giá tài sản còn chưa khách
quan; việc tổ chức thi hành pháp
luật, áp dụng pháp luật về hoạt
động đấu giá tài sản còn chưa
nghiêm; một số cơ quan, người
có tài sản đấu giá còn thiếu trách
nhiệm trong việc giám sát quá
trình bán đấu giá tài sản, lựa chọn
tổ chức đấu giá tài sản; tình trạng
thông đồng, dìm giá, dàn xếp kết
quả, cò mồi xảy ra khá tinh vi,
phức tạp, khó phát hiện. Thứ hai,
nguồn tài sản bán đấu giá còn
hạn chế, doanh nghiệp đấu giá
ngày càng nhiều, do đó, sự cạnh
tranh ngày càng cao. Thứ ba, tâm
lý e ngại khi mua tài sản thi hành
án, tài sản giao dịch bảo đảm nên
số vụ đấu giá thành chiếm tỷ lệ
thấp so với số hợp đồng ký kết...
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

bản quy phạm pháp luật có hiệu
lực pháp lý cao, điều chỉnh một
cách toàn diện và đồng bộ lĩnh
vực công chứng nhằm khắc phục
những điểm hạn chế bất cập về tổ
chức, hoạt động và quản lý công
chứng ở nước ta, đặc biệt là trong
điều kiện đẩy mạnh cải cách hành
chính, cải cách tư pháp và hội
nhập quốc tế.
Đổi mới hình thức tổ chức
công chứng theo hướng từng bước
xã hội hoá nhằm phát huy những
tiềm năng to lớn của xã hội vào
phát triển hệ thống công chứng
mang tính chất là tổ chức dịch
vụ công, phục vụ một cách thuận
tiện cho nhu cầu công chứng ngày
càng tăng của Nhân dân, tạo ra
cho người dân nhiều sự lựa chọn
và chất lượng dịch vụ sẽ tốt hơn.

Trong thời gian tới để hoạt
động bán đấu giá tài sản đạt kết
quả cao hơn, Sở Tư pháp cần
tăng cường hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước về hoạt động
đấu giá tài sản như tổ chức phổ
biến sâu rộng các văn bản pháp
luật liên quan đến hoạt động bán
đấu giá tài sản của Trung ương
và địa phương; tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra, phòng
ngừa, chấn chỉnh những sai
phạm và những biểu hiện tiêu
cực trong hoạt động đấu giá tài
sản. Các Sở, Ngành có liên quan
tăng cường công tác tham mưu,
đề xuất và thực hiện theo thẩm
quyền đảm bảo công khai, minh
bạch, khách quan về định giá tài
sản, việc lựa chọn tổ chức đấu
giá tài sản. Cơ quan có thẩm
quyền cần nhìn nhận sự đóng

góp của Trung tâm vào ngân sách
nhà nước, đặc biệt, quan tâm đến
sự đóng góp của Trung tâm trong
bán đấu giá tài sản nhà nước, tài
sản thi hành án dân sự và xử lý
tài sản là tang vât, phương tiện vi
phạm hành chính bị tịch thu sung
quỹ nhà nước theo quy định của
pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính.
Ngoài ra, Trung tâm dịch
vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở
Tư pháp tỉnh Bạc Liêu sẽ luôn
hoàn thiện và nâng cao chất
lượng các cuộc bán đấu giá,
tránh thông đồng, dìm giá. Đặc
biệt, quyền và lợi ích hợp pháp
của người mua được tài sản bán
đấu giá luôn được Trung tâm
bảo vệ trong trường hợp có tranh
chấp về quyền sở hữu, quyền sử
dụng tài sản đã bán đấu giá.n
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ể đạt được hiệu
quả trong việc xây
dựng và hoàn thiện
các chế định pháp luật cùng với
việc cung cấp thông tin pháp luật
đầy đủ cho mọi tổ chức, cá nhân
thì cải cách thể chế đóng vai
trò rất quan trọng trong chương
trình tổng thể cải cách hành
chính. Trong giai đoạn 20112020, công tác cải cách thể chế
tỉnh Bạc Liêu đã đạt được một số
kết quả nổi bật như:
Công tác thẩm định văn bản
quy phạm pháp luật (VBQPPL)
ngày càng được đổi mới, chất
lượng ngày càng nâng lên, đảm
bảo tính thống nhất, đồng bộ với
hệ thống pháp luật, mang tính
khả thi cao; hệ thống VBQPPL
của tỉnh ban hành đã điều chỉnh
cơ bản các mặt của đời sống
chính trị, kinh tế - xã hội, quốc
phòng - an ninh của địa phương.
Các văn bản ban hành được triển
khai thực hiện thống nhất từ
tỉnh đến cơ sở; đồng thời, có tác
38
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động rất lớn, tạo hành lang pháp
lý trong việc bảo đảm hoạt động
hiệu quả của bộ máy nhà nước,
góp phần bảo vệ quyền, lợi ích
chính đáng của Nhà nước và
Nhân dân. Giai đoạn 2011-2020,
Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm
định hơn 400 dự thảo VBQPPL
cấp tỉnh; tham gia góp ý với hơn
800 văn bản của Trung ương và
địa phương. Qua đó, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành 384 VBQPPL (trong
đó:159 nghị quyết và 225 quyết
định).
Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy
ban nhân dân tỉnh, hằng năm, Sở
Tư pháp đã phối hợp với các Sở,
ban, ngành tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh ban hành các Kế
hoạch để triển khai thực hiện
các nội dung liên quan đến việc
chuẩn bị, xây dựng các dự thảo
Nghị quyết do Ủy ban nhân dân
tỉnh chủ trì xây dựng, trình Hội
đồng nhân dân tỉnh trong các
kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh,

góp phần nâng cao trách nhiệm,
sự chủ động của các cơ quan
liên quan cũng như chất lượng
soạn thảo trong công tác xây
dựng, ban hành VBQPPL của
địa phương; bên cạnh đó, Sở Tư
pháp đã phối hợp với Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
tỉnh có ý kiến trên 400 đề nghị
xây dựng Quyết định của Ủy ban
nhân dân tỉnh.
Xác định công tác cải cách
thể chế là nhiệm vụ trọng tâm
của ngành Tư pháp; trong những
năm qua, Sở Tư pháp luôn chủ
động phối hợp với Văn phòng
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh cập nhật hàng nghìn văn
bản mới của địa phương trên tất
cả các lĩnh vực nhằm thể chế hóa
kịp thời các quy định của Trung
ương tại địa phương.
Nhằm đổi mới nâng cao
hiệu quả công tác tổ chức, thi
hành pháp luật trong hệ thống
các cơ quan hành chính nhà
nước tại địa phương, Sở đã tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quyết định số 19/2016/
QĐ-UBND ngày 14/9/2016 ban
hành Quy chế phối hợp trong
công tác theo dõi tình hình thi
hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Bạc Liêu. Trên cơ sở đó, Sở Tư
pháp đã phối hợp chặt chẽ với
các cơ quan, đơn vị liên quan tổ
chức tham mưu Ủy ban nhân dân +
TƯ PHÁP BẠC LIÊU
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cấp mình triển khai thực hiện tốt
công tác theo dõi thi hành pháp
luật tại địa phương về các lĩnh
vực quan trọng như: giao dịch
bảo đảm, bảo vệ môi trường,
trật tự xây dựng…Qua công tác
theo dõi thi hành pháp luật đã
góp phần nâng cao nhận thức
về tầm quan trọng của công tác
theo dõi tình hình thi hành pháp
luật, kịp thời kiến nghị cơ quan,
người có thẩm quyền thực hiện
các giải pháp nhằm hoàn thiện
hệ thống pháp luật và nâng cao
hiệu quả thi hành pháp luật trên
địa bàn tỉnh, góp phần tích cực
vào công tác quản lý nhà nước
tại địa phương.
Công tác kiểm tra; rà soát,
hệ thống hóa VBQPPL đã có
những tiến bộ vượt bậc. Sở Tư
pháp tiến hành tự kiểm tra tất cả
các Quyết định do Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành (các văn bản
này được tự kiểm tra ngay sau
khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành và được Sở Tư pháp cập
nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia
về VBQPPL). Kết quả, 100%
VBQPPL đều được ban hành
đúng trình tự, thủ tục theo quy
định, có ý kiến thẩm định của Sở
Tư pháp; chỉ tồn tại một số sai
sót, chủ yếu là về thể thức, kỹ
thuật trình bày văn bản. 100%
VBQPPL của cấp huyện ban
hành, gửi về Sở Tư pháp đều
được kiểm tra theo đúng quy
định. Đồng thời, Sở Tư pháp
cũng tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh xử lý kịp thời, đầy đủ
đối với các văn bản có nội dung
không phù hợp theo kết luận của
cơ quan có thẩm quyền. Ngoài
ra, hằng năm Sở đều tham mưu
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

thành lập Đoàn kiểm tra và tiến
hành kiểm tra công tác xây dựng,
ban hành văn bản tại các huyện,
thị xã, thành phố, qua đó, các sai
sót trong công tác xây dựng ban
hành văn bản được phát hiện, xử
lý kịp thời.
Sở Tư pháp cũng đã chủ
động thực hiện rà soát các văn
bản do Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành, đặc
biệt Sở Tư pháp đã tham mưu
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Quyết định 348/QĐUBND ngày 01/3/2019 về việc
công bố kết quả rà soát, hệ thống
hóa văn bản quy phạm pháp luật
kỳ 2014 - 2018. Kết quả, tổng
số văn bản được rà soát 292,
qua rà soát có 92 VBQPPL hết
hiệu, ngưng hiệu lực toàn bộ; 04
VBQPPL hết hiệu lực, ngưng
hiệu lực một phần; 180 VBQPPL
còn hiệu lực; 16 VBQPPL cần
đình chỉ việc thi hành, ngưng
hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay
thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.
Trên cơ sở kết quả đó, bổ sung
vào hệ cơ sở dữ liệu quốc gia,
VBQPPL phục vụ cho công tác
kiểm tra văn bản, đồng thời tạo
điều kiện cho các cơ quan, tổ
chức, cá nhân dễ dàng tìm kiếm,
thuận lợi và nhanh chóng trong
việc tra cứu áp dụng pháp luật.
Bên cạnh những kết quả
nêu trên, lĩnh vực này còn tồn
tại nhiều khó khăn, vướng
mắc từ lâu chưa được tháo gỡ.
Nguyên nhân là do một số Sở,
ban, ngành chưa chủ động trong
công tác cập nhật văn bản của
Trung ương, công tác tự kiểm
tra, rà soát văn bản tại cơ quan,
đơn vị mình, do đó dẫn đến tình
trạng thụ động trong công tác

tham mưu xây dựng, ban hành
văn bản liên quan đến lĩnh vực,
ngành mình quản lý; còn tình
trạng “chờ hướng dẫn”; không
phối hợp chặt chẽ với Sở Tư
pháp trong quá trình xây dựng
VBQPPL; sự phối hợp giữa các
đơn vị, địa phương nhiều lúc còn
chưa kịp thời, chưa đạt yêu cầu,
chưa phát huy hết trách nhiệm;
còn biểu hiện “khoán trắng” cho
đơn vị soạn thảo; năng lực, trình
độ của công chức được giao xây
dựng VBQPPL của một số đơn vị
còn hạn chế dẫn đến chất lượng,
tiến độ không bảo đảm; các Sở,
Ban, ngành chưa chú trọng công
tác pháp chế, đội ngũ công chức
pháp chế chủ yếu là kiêm nhiệm,
phải thực hiện nhiều nhiệm vụ
chuyên môn khác…
Để đạt được kết quả tốt hơn
trong Chương trình tổng thể cải
cách hành chính nhà nước giai
đoạn 2021 - 2030, cần thực hiện
tốt một số nội dung như sau:
Hệ thống văn bản QPPL của
địa phương cần phải được xây
dựng một cách đồng bộ; thể chế
hóa kịp thời chủ chương, đường
lối của Đảng thành chính sách,
pháp luật của Nhà nước; củng cố
tổ chức bộ máy triển khai công
tác xây dựng và hoàn thiện pháp
luật, thực thi pháp luật của các
cơ quan tư pháp; các Sở, Ban,
Ngành cần quan tâm và chú
trọng trong việc bố trí cán bộ
có năng lực, chuyên môn cao để
tham mưu về công tác xây dựng
thể chế tại đơn vị mình; đồng
thời, cần chủ động phối hợp với
Sở Tư pháp trong công tác cải
cách thể chế để việc thực hiện
được thống nhất và mang lại
hiệu quả cao.n
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG THAM MƯU THỰC HIỆN CÔNG TÁC XỬ LÝ
HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LỢI

V

i phạm hành chính
(VPHC) là loại vi
phạm pháp luật xảy
ra khá phổ biến trong đời sống xã
hội; tuy mức độ nguy hiểm cho
xã hội thấp hơn so với tội phạm,
nhưng vi phạm hành chính cũng
là nguyên nhân dẫn đến tình trạng
phạm tội nảy sinh trên các lĩnh
vực của đời sống xã hội, nếu như
không được ngăn chặn và xử lý
kịp thời. Thời gian qua, công tác
xử lý vi phạm hành chính trên địa
bàn huyện Vĩnh Lợi đạt kết quả
tích cực, khả quan, đã góp phần
không nhỏ trong việc phòng ngừa
và ngăn chặn các hành vi vi phạm
pháp luật, bảo đảm an toàn trật tự
địa phương, bảo vệ lợi ích của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp
của công dân, tổ chức.
Thông qua công tác tuyên
truyền, ý thức pháp luật và tình
hình tuân thủ pháp luật của cán
bộ, công chức và Nhân dân được
nâng lên, công tác xử lý vi phạm
được chú trọng hơn, tạo sự chuyển
biến tích cực, góp phần thực hiện
hiệu quả tình hình xử lý vi phạm
hành chính trên địa bàn huyện.
Việc kiểm tra, rà soát, cập nhật
các văn bản quy phạm pháp luật
có liên quan đến công tác xử lý vi
phạm hành chính được đơn vị thực
hiện thường xuyên, liên tục, tạo
hành lang pháp lý, đảm bảo cho
công tác xử lý được thực thi đúng
theo quy định pháp luật, thể hiện
tính nghiêm minh của pháp luật và
công bằng xã hội, đáp ứng được
yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra
trên địa bàn huyện.
Phòng Tư pháp đã tham mưu
cho UBND huyện góp ý 46 hồ sơ
xử phạt vi phạm hành chính trên
40

Xuân Tân Sửu

2021

Dương Chí Hiếu
Trưởng phòng Tư pháp huyện Vĩnh Lợi

Quang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho cấp xã.
các lĩnh vực phát sinh và kiểm tra
tính pháp lý 10 hồ sơ đề nghị áp
dụng biện pháp xử lý hành chính
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Đảm bảo sự phù hợp, đầy đủ theo
quy định của pháp luật xử lý vi
phạm hành chính, thể hiện tính
khả thi của văn bản quy phạm
pháp luật được áp dụng, góp phần
làm hạn chế tình trạng khiếu nại,
khiếu kiện đối với quyết định xử
phạt vi phạm hành chính và Quyết
định áp dụng các biện pháp xử lý
hành chính.
Tham mưu UBND huyện
kiện toàn đội ngũ công chức phụ
trách công tác xử lý vi phạm hành
chính trên địa bàn huyện, đặc biệt
là công chức ở các xã, thị trấn,
nhằm xây dựng đội ngũ công chức
vững về nghiệp vụ trong phát hiện
và xử lý vi phạm, đáp ứng nhu cầu
công việc được giao. Bên cạnh
đó, đơn vị đã trực tiếp hỗ trợ về
nghiệp vụ và kỹ năng trong xử lý
vi phạm hành chính nhằm giúp cho
cán bộ phụ trách nắm vững những
quy định của pháp luật về xử lý vi

phạm hành chính như: kỹ năng xác
định hành vi vi phạm hành chính,
lập biên bản; nguyên tắc, trình tự,
thủ tục xử phạt và kỹ năng xác
định thẩm quyền áp dụng các hình
thức xử phạt; biện pháp khắc phục
hậu quả và ban hành quyết định xử
phạt; áp dụng các biện pháp ngăn
chặn và bảo đảm thực hiện quyết
định xử phạt vi phạm hành chính;
trình tự thủ tục lập hồ sơ áp dụng
các biện pháp xử lý hành chính,
đáp ứng được yêu cầu đặt ra, phát
huy hiệu quả trong công tác đấu
tranh phòng, chống tội phạm trên
địa bàn huyện.
Do tính phức tạp của vi phạm
hành chính, thời gian qua, trên địa
bàn huyện Vĩnh Lợi, tình hình xử
lý vi phạm hành chính cũng gặp
không ít khó khăn nhất định. Công
tác kiểm tra về xử lý hành chính
chưa kịp thời, lãnh đạo các ban,
ngành và UBND các xã, thị trấn và
đội ngũ cán bộ phụ trách chưa thật
sự quan tâm và nhận thức đầy đủ
Xem tieáp trang 42
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Huyện Hòa Bình tăng cường công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật

C

ông tác phổ biến,
giáo dục pháp luật
(PBGDPL) là khâu
đầu tiên của quá trình thi hành
pháp luật và có vai trò hết sức
quan trọng, là cầu nối để chuyển
tải các chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước
đến với mọi người dân, nhằm tăng
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa,
xây dựng Nhà nước pháp quyền
Việt Nam XHCN của Nhân dân,
do Nhân dân và vì Nhân dân.
Thực hiện các văn kiện của
Đảng, pháp luật của Nhà nước, các
đề án, chương trình, kế hoạch về
PBGDPL của UBND tỉnh và Sở
Tư pháp, các cấp uỷ Đảng, chính
quyền, các cơ quan, ban ngành,
đoàn thể và các xã, thị trấn huyện
Hòa Bình đã quan tâm lãnh đạo,
chỉ đạo và phối hợp đẩy mạnh thực
hiện công tác PBGDPL. Xem công
tác PBGDPL là một bộ phận hết
sức quan trọng của công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm
vụ thường xuyên, liên tục của hệ
thống chính trị dưới sự lãnh đạo
của Đảng. Từ đó góp phần nâng
cao nhận thức, ý thức chấp hành
pháp luật cho cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp Nhân dân cũng như
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý nhà nước, quản lý xã hội bằng
pháp luật trên địa bàn huyện.
Để công tác PBGDPL trên
địa bàn huyện được triển khai
thống nhất và có hiệu quả, Hội
đồng Phối hợp PBGDPL của
huyện thường xuyên được củng
cố, kiện toàn, phát huy vai trò
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

Huỳnh THANH Trung
Trưởng Phòng Tư Pháp huyện Hòa Bình
phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các
ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ
PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân.
Đặc biệt, đội ngũ cán bộ thực hiện
nhiệm vụ PBGDPL không ngừng
được kiện toàn và nâng cao, toàn
huyện có 46 thành viên Hội đồng
Phối hợp PBGDPL và báo cáo
viên pháp luật. Ở các xã, thị trấn
duy trì hoạt động của các câu lạc
bộ pháp luật.
Nhiều hình thức PBGDPL
phong phú, đa dạng được triển
khai như: Tổ chức hội nghị phổ
biến, tuyên truyền miệng; sinh
hoạt CLB pháp luật; khai thác
tủ sách, ngăn sách pháp luật; thi
tìm hiểu pháp luật; thông qua các
phương tiện thông tin đại chúng,
hệ thống loa truyền thanh cơ sở;
tuyên truyền lưu động, xây dựng
pa nô, áp phích; cấp phát tờ rơi, tờ
gấp đến các xã, thị trấn; thông qua
công tác xét xử lưu động, hòa giải
cơ sở, trợ giúp pháp lý; lồng ghép
trong các hoạt động văn hóa, văn
nghệ; phối hợp, lồng ghép công
tác PBGDPL với việc thực hiện
các dự án, đề án, chương trình
hoạt động của các ngành, các lĩnh
vực. Năm 2020, các cơ quan, ban,
ngành của huyện Hòa Bình đã tổ
chức 45 hội nghị, cuộc họp lồng
ghép tuyên truyền PBGDPL cho
hơn 2.500 lượt cán bộ, công chức,
viên chức và đoàn viên, hội viên;
phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Luật
gia Tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh mở
các lớp tập huấn pháp luật, trợ
giúp pháp lý cho xã thị trấn với
hơn 2.700 lượt người tham gia.

Công tác PBGDPL còn có sự
tham gia của các ngành, đoàn thể
như: Huyện đoàn tổ chức hội nghị
tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ
quân sự với hình thức “Tiếng Loa
Thanh niên”; duy trì tốt mô hình
“Cổng trường an toàn giao thông”
tại các trường học và các xã, thị
trấn trên địa bàn huyện; Công an
Huyện phối hợp với Huyện đoàn
tổ chức “Hội thi tìm hiểu tác hại
ma túy” trong khối học sinh; Hội
Liên hiệp Phụ nữ huyện lồng ghép
tổ chức các hội nghị tuyên tuyền
vào công tác hội và các chính sách
pháp luật của Nhà nước trong đó
nổi bật với mô hình “Tổ phụ nữ
dân tộc tuyên truyền bảo vệ mội
trường”; Hội Nông dân huyện
tập trung tuyên truyền Pháp luật
về xây dựng nông thôn mới, Luật
phòng chóng tác hại rượu, bia,
Luật Nghĩa vụ quân sự cho trên
20 ngàn lượt Hội viên tham gia….
Song song đó, hoạt động
PBGDPL còn thông qua xét xử
lưu động. Toà án nhân dân, Viện
kiểm sát nhân dân, Công an huyện
và các ban, ngành đã phối hợp
tuyên truyền, phổ biến pháp luật
thông qua các phiên toà xét xử lưu
động, các buổi tiếp công dân...
Điển hình như các phiên tòa xét
xử về tội trốn tránh nghĩa vụ quân
sự. Trong năm 2020, nhằm tuyên
truyền nâng cao ý thức chấp hành
Luật nghĩa vụ quân sự, Tòa án
huyện đã đưa 02 vụ án ra xét xử
lưu động tại hai xã Vĩnh Mỹ A,
Vĩnh Mỹ B. Nhờ đó, đã tạo bước
chuyển biến mạnh mẽ trong công
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tuyển chọn gọi công dân nhập
ngũ năm 2021 thể hiện qua kết quả
tuyên quân cuối năm 2020. Công
tác PBGDPL cho đối tượng đặc
thù cũng được huyện hết sức quan
tâm. Đã tổ chức tuyên truyền, phổ
biến pháp luật, tư vấn pháp luật,
trợ giúp pháp lý cho các đối tượng
là người khuyết tật, đồng bào dân
tộc được quan tâm.
Có thể khẳng định rằng, công
tác PBGDPL trên địa bàn huyện
không ngừng được đẩy mạnh, dần
đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả
công tác PBGDPL được nâng cao.
Thông qua công tác PBGDPL đã
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong
tư tưởng, nhận thức, hiểu biết pháp
luật và ý thức chấp hành pháp luật
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nắm chắc đặc điểm, tình hình của
từng địa bàn, đối tượng cần được
tuyên truyền pháp luật để có nội
dung, phương pháp tuyên truyền
phù hợp. Đồng thời, tập trung
thực hiện tốt các chương trình, đề
án PBGDPL; thực hiện có hiệu
quả việc xây dựng các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp
cận pháp luật; phối hợp tổ chức
các hoạt động hưởng ứng Ngày
Pháp luật Việt Nam hàng năm (911) ở tất cả các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn huyện. Quan tâm xây
dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên
truyền viên pháp luật, hòa giải ở
cơ sở vững mạnh đáp ứng được
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới.n

NÂNG CAO HIỆU QUẢ...

vai trò, tầm quan trọng của công
tác này đối với sự phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương. Cán bộ
phụ trách chủ yếu là kiêm nghiệm,
việc bố trí, sử dụng chưa phù hợp
với trình độ, năng lực, đặc biệt
là ở các xã, thị trấn làm cho hiệu
quả công tác xử lý vi phạm hành
chính trên địa bàn huyện chưa
cao. Công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật, cũng như
trong bồi dưỡng, tập huấn nghiệp
vụ về công tác xử lý vi phạm
hành chính chưa thực hiện thường
xuyên, chủ yếu là lồng ghép vào
các chương trình hội nghị triển
khai các văn bản pháp luật, nên
chưa tạo được sự tác động mạnh
mẽ đến việc nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật trong cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động
và Nhân dân trên địa bàn. Việc
phối hợp giữa các ngành, cơ quan
chức năng trong xử lý vi phạm
hành chính còn hạn chế; tính chặt
chẽ, chủ động trong công tác phối
42

của cán bộ, công chức, viên chức
và Nhân dân nâng lên, góp phần
ngăn chặn và hạn chế những hành
vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã
hội, kịp thời giải quyết các mâu
thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng
dân cư, giảm bớt tình trạng khiếu
nại, tố cáo vượt cấp, tiết kiệm thời
gian và chi phí của các cơ quan
nhà nước và công dân; giữ gìn trật
tự, an toàn xã hội; thúc đẩy nhiệm
vụ pháp triển kinh tế - xã hội ở
địa phương, nâng cao hiệu lực của
pháp luật và hiệu quả quản lý nhà
nước bằng pháp luật của các cấp
chính quyền.
Trong thời gian tới, huyện
Hòa Bình tiếp tục tăng cường
công tác PBGDPL; nghiên cứu
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hợp chưa cao.
Nhằm khắc phục những
hạn chế trên, trong thời gian tới
và để nâng cao vai trò tham mưu
trong công tác xử lý vi phạm hành
chính, cần xác định một số nhiệm
vụ, giải pháp trọng tâm như phát
huy hơn nữa vai trò tham mưu của
các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND huyện trong công tác thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính. Tăng cường sự lãnh
đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng,
chính quyền các cấp trong công
tác xử lý vi phạm hành chính.
Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong
công tác phối hợp giữa các cơ
quan, đơn vị có liên quan về công
tác xử lý VPHC; đảm bảo tính
chặt chẽ, chủ động trong công
tác. Tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra công tác thi hành
pháp luật về xử lý VPHC; qua
đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm
của các cán bộ, công chức được
giao thực hiện công tác thi hành

pháp luật về xử lý VPHC nhằm
đưa công tác này vào nề nếp, có
chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực
tế; tăng cường công tác theo dõi,
kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật và thi hành pháp luật về xử
lý VPHC; tạo điều kiện trao đổi
kinh nghiệm, khảo sát thực tế,
góp phần nâng cao hiệu quả công
tác này. Bố trí nguồn kinh phí, cơ
sở vật chất, để đảm bảo cho công
tác thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính đạt hiệu quả cao
nhất.
Với những kết quả đạt được,
Huyện ủy, UBND huyện đánh giá
cao, nâng cao hiệu lực của pháp
luật, hiệu quả quản lý của Nhà
nước, góp phần xây dựng công
cuộc cải cách hành chính, cải cách
tư pháp, làm chuyển biến nhận
thức, từng bước nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật của cán bộ,
nhân dân, tăng cường pháp chế xã
hội chủ nghĩa, quản lý xã hội bằng
pháp luật.n
TƯ PHÁP BẠC LIÊU
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TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ
NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG HẢI
Tô Minh Dị

Công chức Tư pháp Phòng Tư pháp hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục
đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

K

ết hôn có yếu tố
nước ngoài là một
trong những vấn
đề được dư luận xã hội rất quan
tâm, đặc biệt là trong giai đoạn
hiện nay khi mà xu hướng toàn
cầu hóa và hội nhập quốc tế đang
diễn ra mạnh mẽ, việc kết hôn có
yếu tố nước ngoài cũng trở thành
một tất yếu và có xu hướng gia
tăng theo thời gian.
Kể từ khi Luật Hộ tịch năm
2014 có hiệu lực cho đến nay,
thẩm quyền đăng ký kết hôn có
yếu tố nước ngoài được chuyển
giao về Ủy ban nhân dân cấp
huyện, trong đó, Phòng Tư pháp
là cơ quan chuyên môn tham
mưu, quản lý đối với lĩnh vực
kết hôn có yếu tố nước ngoài.
Nhận thức được tầm quan trọng
đối với lĩnh vực này, hàng năm
Phòng Tư pháp đã tham mưu
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
ban hành các kế hoạch, văn bản
chỉ đạo, thành lập các đoàn kiểm
tra…nhằm tăng cường công tác
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

quản lý hộ tịch trên địa bàn,
trong đó có lĩnh vực kết hôn có
yếu tố nước ngoài.
Phòng Tư pháp đã tham
mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện ban hành các kế hoạch
tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về hôn nhân và gia đình có yếu
tố nước ngoài, bằng nhiều hình
thức như: Thực hiện lồng ghép
tuyên truyền thường xuyên vào
các chương trình, hội nghị, cuộc
họp, Ngày pháp luật, thi tìm hiểu
pháp luật, trên loa truyền thanh
ở cơ sở, trên pano, áp pích…
Kết quả sau 05 năm triển khai
thực hiện cho đến nay, Phòng Tư
pháp đã phối hợp với các ngành
tỉnh, phòng, ban, ngành huyện
và Ủy ban nhân dân các xã, thị
trấn tổ chức tuyên truyền, phổ
biến 73 cuộc với sự tham gia của
6.471 đại biểu tham dự. Thông
qua hoạt động tuyên truyền, phổ
biến, tập huấn đã cấp phát gần
39.000 tờ gấp pháp luật, gần
5000 bộ tài liệu, 627 quyển sổ

tay pháp luật, 15 đầu sách (gần
100 sách luật) nội dung tuyên
truyền, phổ biến các quy định
của Đảng, Nhà nước, các văn
bản Luật, Nghị định có nội dung
liên quan đến vấn đề hôn nhân
và gia đình nói chung và lĩnh vực
kết hôn có yếu tố nước ngoài nói
riêng. Qua đó, góp phần nâng
cao tinh thần trách nhiệm của
các cấp, các ngành đối với công
tác này; tạo điều kiện cho người
dân tìm hiểu biết và chấp hành
tốt các quy định của pháp luật về
hôn nhân và gia đình.
Đối với công tác đăng ký
và ghi chú kết hôn có yếu tố
nước ngoài trên địa bàn huyện,
qua 05 năm đã tiếp nhận, tham
mưu, xử lý và trình Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện giải
quyết đúng quy định đối với 371
trường hợp, tổng thu ngân sách
là 375.525.000 đồng (trong đó:
kết hôn là 244 trường hợp; ghi
chú việc kết hôn là 127 trường
hợp). Trong đó phần lớn là phụ
nữ (độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi)
chiếm đến 95% tổng số công
dân Việt Nam kết hôn có yếu
tố nước ngoài. Một số quốc gia
chủ yếu có công dân kết hôn với
công dân Việt Nam như: Đài
Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc,
Hoa Kỳ, Malaysia… Tất cả các
hồ sơ đều được giải quyết đúng
theo quy định của pháp luật và
theo thủ tục hành chính quy định
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc
Xem tieáp trang 49
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Thị xã Giá Rai tăng cường công tác
giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở

trịnh văn bền
Trưởng Phòng Tư Pháp thị xã Giá Rai

T

rong giai đoạn hiện
nay, thực hiện tốt
công tác hòa giải ở
cơ sở là một trong những phương
thức phổ biến giáo dục pháp luật
thiết thực, hiệu quả, góp phần
tăng cường đoàn kết trong nội bộ
Nhân dân, giữ gìn tình làng nghĩa
xóm, thuần phong, mỹ tục, đạo
lý, truyền thống tốt đẹp của người
Việt Nam; giữ vững an ninh trật
tự, ổn định chính trị tạo điều kiện
thuận lợi phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội; góp phần giảm áp lực
trong giải quyết vụ việc cho các
cơ quan Nhà nước, tiết kiệm thời
gian, công sức, chi phí của nhân
dân cũng như của Nhà nước; phát
huy vai trò làm chủ của nhân dân
góp phần xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam của dân, do dân, vì dân.
Được sự quan tâm của Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với
quyết tâm chính trị cao, thị xã Giá
Rai đã phối hợp chặt chẽ với các
ngành, các cấp đặc biệt quan tâm,
chú trọng chỉ đạo hoạt động hòa
giải ở cơ sở không để xảy ra điểm
nóng. Mặc dù, thị xã Giá Rai là
một trong những địa bàn có kinh
tế - xã hội phát triển đứng thứ 2
trong tỉnh nên tình hình an ninh
trật tự, yêu cầu, tranh chấp, khiếu
kiện diễn biến khá phức tạp. Với
phương châm “giải quyết dứt điểm
các mẫu thuẫn, tranh chấp ngay từ
cơ sở” nên trong năm 2020 hoạt
động giải quyết yêu cầu, khiếu nại
được đảm bảo, đặc biệt công tác
hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị
xã Giá Rai đạt được kết quả quan
trọng.
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Việc triển khai thực hiện
Luật Hòa giải ở cơ sở và Đề án
“Nâng cao năng lực đội ngũ hòa
giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 2022” được thị xã Giá Rai tổ chức
thực hiện nghiêm túc bằng các
Chương trình, Kế hoạch; thường
xuyên quan tâm, chỉ đạo củng cố,
kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở
kịp thời. Trong năm 2020, trên địa
bàn thị xã Giá Rai có 71 Tổ hòa
giải ở cơ sở với đội ngũ 546 hòa
giải viên, cơ bản đội ngũ hòa giải
viên được bồi dưỡng nghiệp vụ,
kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Ngoài
ra, Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai
còn thành lập Tổ hòa giải thị xã,
giao Trưởng phòng Tư pháp làm
Tổ trưởng để nắm tình hình, chỉ
đạo hòa giải kịp thời, hiệu quả các
mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp
góp phần giữ gìn tình làng nghĩa
xóm, duy trì, củng cố tình đoàn
kết trong nội bộ Nhân dân. Tỷ lệ
hòa giải thành trong năm 2020 là
85%, tăng 1% so với năm 2019,
đã góp phần làm giảm bớt đáng kể
phát sinh đơn thư yêu cầu, khiếu
kiện vượt cấp, giúp người dân
thực hiện nghiêm đường lối, chủ
trương của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước. Cụ thể, số đơn
thư tiếp nhận năm 2020 là 109 đơn
(giảm 64 đơn so với năm 2019).
Nguồn kinh phí cấp để chi
cho hoạt động hòa giải ở cơ sở
đảm bảo mức chi theo quy định,
với tổng kinh phí năm 2020 là
165.200.000đ, trong đó chi cho các
tổ hòa giải ở cơ sở 135.200.000đ,
chi cho Tổ hòa giải thị xã hoạt
động 30.000.000đ.
Có được kết quả như trên,

trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh, sự chủ động,
quyết tâm của Thị ủy, UBND thị
xã Giá Rai trong quá trình lãnh
đạo, chỉ đạo hoạt động hòa giải ở
cơ sở và sự đồng lòng của cả hệ
thống chính trị. Vai trò của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
tổ chức thành viên Mặt trận từ cấp
huyện đến cấp xã được phát huy,
với nhiều hoạt động tuyên truyền,
phổ biến pháp luật, vận động nhân
dân thực hiện pháp luật về hòa giải
ở cơ sở; duy trì kiểm tra, giám sát
việc thực hiện pháp luật về hòa
giải ở cơ sở. Đa số Tổ viên các Tổ
hòa giải ở cơ sở có ý thức, trách
nhiệm, tâm huyết và đam mê trong
hoạt động hòa giải ở cơ sở. Có
nhiều mô hình hay, tiêu biểu trong
công tác hòa giải ở cơ sở như mô
hình “phát huy tin thần đoàn kết
trong nội bộ Nhân dân”, mô hình
“hòa giải tranh thủ sự tín nhiệm”,
mô hình “hòa giải có điều kiện”, ...
Bên cạnh những kết quả đạt
được, công tác hòa giải ở cơ sở
trên địa bàn thị xã Giá Rai thời
gian qua còn một số tồn tại, hạn
chế như: Mặc dù có sự quan tâm,
chỉ đạo quyết liệt của cấp trên
nhưng một số nơi cấp ủy đảng,
chính quyền cấp xã, một số ban,
ngành chưa nhận thức sâu sắc vai
trò, ý nghĩa về tầm quan trọng của
công tác hòa giải ở cơ sở đối với
đời sống xã hội nên thiếu sự quan
tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo,
hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, rà
soát trong công tác hòa giải ở cơ
sở và hỗ trợ các hòa giải viên hoạt
+
động.
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Một số Tổ hòa giải ở cơ sở
còn lơ là trong công tác, hoạt động
hòa giải mang tính hình thức, qua
loa. Số vụ việc mâu thuẫn, tranh
chấp được phát hiện để đưa ra hòa
giải còn rất ít so với số vụ việc
tranh chấp dân sự mà Tòa án nhân
dân thụ lý giải quyết. Trong năm
2020, trên địa bàn thị xã Giá Rai
tổng số vụ việc tiếp nhận đưa ra
hòa giải ở cơ sở là 242 vụ, nhưng
Tòa án nhân dân thị xã Giá Rai
thụ lý gần 1.000 vụ án dân sự.
Việc sử dụng và ghi chép Sổ Theo
dõi hoạt động hòa giải chưa theo
mẫu quy định, vẫn còn tình trạng
để Sổ Theo dõi hoạt động hòa giải
ở ở cơ sở và các hồ sơ liên quan
bị thất lạc. Có nhiều mô hình hay,
tiêu biểu trong công tác hòa giải ở
cơ sở nhưng chưa được tổng hợp,
đánh giá để nhân rộng, điển hình.
Trình độ, năng lực của một
số hòa giải viên ở cơ sở còn hạn
chế nhất định nên chất lượng hòa
giải chưa cao, hoạt động hòa giải
ở một số nơi chưa được hòa giải
viên thực hiện đúng thủ tục, việc
ghi chép biên bản hòa giải chưa
đúng theo quy định, nội dung chưa
rõ ràng nên dẫn đến một số vụ việc
hòa giải thành khi yêu cầu Tòa án
công nhận kết quả thì bị Tòa án
đình chỉ giải quyết.
Nguồn lực hỗ trợ cho hoạt
động hòa giải có sự quan tâm của
Nhà nước nhưng chưa đáp ứng nhu
cầu chi phí thực tế, chưa tạo động
lực để thu hút người có trình độ,
năng lực, kinh nghiệm tham gia
làm hòa giải viên ở cơ sở. Cơ sở
vật chất phục vụ cho công tác hòa
giải, lưu trữ hồ sơ, tài liệu chưa
được sự quan tâm đáp ứng, tài liệu
và sách pháp luật phục vụ cho các
hòa giải viên Tổ hòa giải tự nghiên
cứu để nâng cao trình độ, nghiệp
vụ còn thiếu, chưa được cấp phát.
Công tác phối hợp giữa
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

chính quyền với Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên có lúc, có nơi chưa phát
huy hết chức năng, vai trò, chưa
đồng bộ nên cũng ảnh hưởng đến
chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ
sở.
Đề khắc phục những tồn tại,
hạn chế nêu trên nhằm nâng cao
hiệu quả trong công tác hòa giải
ở cơ sở, trong thời gian tới cấp
ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên trên địa bàn thị xã Giá
Rai cần thực hiện tốt một số giải
pháp như sau:
Một là, cấp ủy đảng cần tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra,
giám sát chính quyền trong việc
tổ chức thực hiện Quy định, Nghị
quyết của Đảng và các chính sách,
pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Nhà
nước cần quan tâm đầu tư nguồn
lực, kinh phí để chi trả thù lao, đào
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng
cho đội ngũ hòa giải viên; cấp phát
sách pháp luật cần thiết cho Tổ
hòa giải ở cơ sở; mua sắm thiết bị
phục vụ cho hoạt động hòa giải ở
cơ sở, lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài
liệu và Sổ Theo dõi hoạt động hòa
giải ở cơ sở.
Hai là, thường xuyên quán
triệt, triển khai Luật Hòa giải ở cơ
sở, Đề án “Nâng cao năng lực đội
ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn
2019 - 2022” và các văn bản có
liên quan cho cán bộ, công chức,
viên chức, Hòa giải viên ở cơ sở
để họ nắm bắt đầy đủ nội dung, ý
nghĩa, tầm quan trọng trong công
tác hòa giải ở cơ sở đối với đời
sống xã hội. Tăng cường công tác
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật, nhất là pháp luật có liên
quan trực tiếp đến quyền lợi của
người dân nhằm nâng cao nhận
thức của Nhân dân trong việc thực
hiện quyền và nghĩa vụ của công

dân.

Ba là, người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
thành viên nêu cao vai trò, trách
nhiệm, phải thường xuyên đi cơ
sở, không ngại tiếp xúc, đối thoại
với người dân để nắm bắt tình
hình, hiểu tường tận bản chất vụ
việc. Tập trung chỉ đạo giải quyết
dứt điểm các mâu thuẫn, tranh
chấp mới phát sinh ngay từ cơ
sở. Chính quyền và Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp
tổ chức thực hiện tốt vai trò theo
Nghị quyết liên tịch số 01/2014/
NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày
18/11/2014 quy định.
Bốn là, thường xuyên chỉ
đạo kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở,
vận động người có chuyên môn,
nghiệp vụ, cán bộ hưu trí, nhất
là cán bộ hưu trước đây công tác
trong ngành Tư pháp, Công an,
Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra,
Thi hành án, Luật sư, người có uy
tín tại khóm, ấp tham gia Tổ hòa
giải ở cơ sở.
Năm là, UBND thị xã phối
hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thị xã, các xã, phường
tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ
năng, hướng dẫn, theo dõi việc mở
sổ, cách ghi chép Sổ Theo dõi hoạt
động hòa giải ở cơ sở, xây dựng
mẫu biên bản hòa giải cho đội ngũ
hòa giải viên ở cơ sở để thực hiện
đúng theo các văn bản pháp luật
về hòa giải ở cơ sở.
Sáu là, thực hiện tốt việc
sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp
thời các Tổ hòa giải, hòa giải viên
có thành tích xuất sắc, rút kinh
nghiệm trong công tác hòa giải ở
cơ sở. Tổng kết các mô hình hòa
giải hay, tiêu biểu và có giải pháp
nhân rộng trên phạm vi toàn thị
xã.n
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Ban Bí thư nghiêm cấm tặng quà dưới mọi hình thức
TRẦN THÁI

S

ắp đến Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân
Sửu năm 2021, cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động tiếp tục thực hiện
nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị,
Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung
ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và
lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho
lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ
chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử
dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công
trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...
Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Chỉ thị
48-CT/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ
chức Tết năm 2021.
Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương đảng
cũng yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm
túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19,
tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các
nguy cơ dịch bệnh. Đề cao trách nhiệm người đứng
đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ,
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hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương,
doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh
các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu
đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chương
trình, kế hoạch năm 2021.
Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương có
kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện
nghiêm chế độ trực tết, xử lý, giải quyết kịp thời,
hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, thực
hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp
nghỉ Tết; không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt
động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và doanh
nghiệp.
Phát huy truyền thống văn hoá đoàn kết, “tương
thân, tương ái” của dân tộc, quan tâm thực hiện tốt
các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, bảo
đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón
Tết. Đặc biệt, quan tâm chăm lo các gia đình chính
sách, người có công với cách mạng, người có hoàn
cảnh khó khăn; hộ nghèo, đồng bào vùng bị thiệt hại
do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới,
hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi; công nhân,
người lao động làm việc tại các khu công nghiệp,
khu chế xuất, cụm công nghiệp...
Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh. Nắm
chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an
toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm.
Sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các
tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất
ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tăng cường
các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp
luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các
mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính
trị, đối ngoại, văn hóa - xã hội của đất nước. Tăng
cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự,
an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực
hiện nghiêm các quy định về sản xuất, nhập khẩu,
tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.n
TƯ PHÁP BẠC LIÊU
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Những vướng mắc trong cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 cần tháo gỡ
PHƯƠNG HUỲNH

T

heo quy định của
Luật Lý lịch tư pháp
năm 2009, phiếu lý
lịch tư pháp là phiếu do cơ quan
quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư
pháp cấp có giá trị chứng minh
cá nhân có hay không có án
tích; bị cấm hay không bị cấm
đảm nhiệm chức vụ, thành lập,
quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã
trong trường hợp doanh nghiệp,
hợp tác xã bị tòa án tuyên bố
phá sản. Đây được coi là giấy
tờ pháp lý quan trọng, đặc biệt
là trong tiến trình hội nhập khu
vực và quốc tế, nhiều văn bản
pháp luật quy định phải có phiếu
lý lịch tư pháp khi tham gia vào
các quan hệ pháp lý.
Theo quy định của Luật
lý lịch tư pháp, Phiếu lý lịch tư
pháp số 1 được cấp cho cá nhân
và cấp cho cơ quan nhà nước,
tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị - xã hội để phục vụ công tác
quản lý nhân sự, hoạt động đăng
ký kinh doanh, thành lập, quản
lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Nội
dung của Phiếu lý lịch tư pháp
số 1 chỉ ghi những án tích chưa
được xóa. Đối với người đã được
xóa án tích thì nội dung Phiếu
LLTP số 1 sẽ ghi là “không có
án tích”. Phiếu lý lịch tư pháp
số 2 được cấp cho cơ quan tiến
hành tố tụng để phục vụ hoạt
động điều tra, truy tố, xét xử và
cấp cho cá nhân để người đó biết
được nội dung về lý lịch tư pháp
của mình. Nội dung của Phiếu lý
lịch tư pháp số 2 ngoài việc ghi
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

rõ các án tích chưa được xóa của
cá nhân (nếu có) còn ghi cả các
án tích đã được xóa.
Qua thực tiễn cấp phiếu
lý lịch tư pháp trong thời gian
qua nhận thấy rằng, nhu cầu cấp
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của cá
nhân ngày càng tăng. Nhưng nhu
cầu này lại xuất phát từ yêu cầu
của các cơ quan tổ chức buộc cá
nhân phải cung cấp phiếu lý lịch
tư pháp khi họ thực hiện một số
các thủ tục về định cư, kết hôn,
xuất khẩu lao động, du học, xin
việc làm … Rõ ràng yêu cầu như
vậy không đúng với quy định
của Luật Lý lịch tư pháp về mục
đích cấp phiếu Lý lịch tư pháp
số 2. Theo đó, Luật quy định
nguyên tắc “Bảo đảm tôn trọng
bí mật đời tư của cá nhân”, các
thông tin của cá nhân cần thiết
được giữ kín, không công khai
cho người khác biết. Mục đích
cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2
cho cá nhân là để người đó biết
được cơ quan quản lý cơ sở dữ
liệu lý lịch tư pháp (Trung tâm
Lý lịch tư pháp quốc gia, Sở Tư
pháp) đang lưu trữ những thông
tin lý lịch tư pháp nào của bản
thân, không nhằm phục vụ các
yêu cầu khi tham gia các quan
hệ pháp luật, trừ trường hợp cấp
cho các cơ quan tiến hành tố
tụng hình sự nhằm phục vụ công
tác điều tra, truy tố, xét xử.
Hiện tại việc các cơ quan,
đơn vị yêu cầu cấp Phiếu Lý
lịch tư pháp như thế đã vi phạm
nguyên tắc của Hiến pháp,

không đúng Luật Lý lịch tư
pháp và các chính sách nhân
đạo của nhà nước ta, đặc biệt là
ảnh hưởng đến việc tái hòa nhập
cộng đồng của những người đã
chấp hành xong hình phạt tù, đã
xóa án tích, gây khó khăn cho
họ khi tham gia các quan hệ xã
hội.
Để tháo gỡ những vướng
mắc trên, nhất là để đảm bảo
quyền của công dân, đề nghị cần
nghiên cứu, sửa đổi quy định về
cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2
theo hướng bỏ hẳn loại này, chỉ
cấp 1 loại Phiếu Lý lịch tư pháp
duy nhất theo mẫu số 1. Đồng
thời, sửa đổi, bổ sung quy định
về trách nhiệm của cơ quan quản
lý lý lịch tư pháp trong cung cấp
thông tin lý lịch tư pháp một
cách đầy đủ (giống như mẫu số
2) chỉ cấp cho cơ quan tiến hành
tố tụng để phục vụ hoạt động
điều tra, truy tố, xét xử và 1 số
trường hợp đặc biệt phải được
quy định cụ thể.
Ngoài ra, cần tăng cường
tuyên truyền, phổ biến pháp luật
để cá nhân, cơ quan, tổ chức
hiểu biết đúng về ý nghĩa và
mục đích sử dụng của Phiếu lý
lịch tư pháp số 2, đặc biệt là các
cơ quan đại diện của nước ngoài
tại Việt Nam đang yêu cầu công
dân Việt Nam phải nộp Phiếu lý
lịch tư pháp số 2 để các cơ quan
này cùng với các cơ quan, tổ
chức, cá nhân Việt Nam thống
nhất thực hiện đúng quy định
của Luật lý lịch tư pháp.n
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N

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
VÀ QUYỀN HẠN CỦA SỞ TƯ PHÁP

gày 21/12/2020, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp
ban hành Thông tư
số 07/2020/TT-BTP về 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 có hiệu lực kể từ ngày
03/02/2021 và thay thế Thông tư
liên tịch số 23/2014/TTLT-BTPBNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư
pháp và Bộ Nội vụ.
Theo đó, Sở Tư pháp là cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, có chức năng
tham mưu Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh quản lý nhà nước 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;
pháp chế; chứng thực; nuôi con
nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch
tư pháp; bồi thường nhà nước;
trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn
pháp luật; công chứng; giám định
tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài
thương mại; hòa giải thương mại;
thừa phát lại; quản tài viên, doanh
nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
và hành nghề quản lý, thanh lý tài
sản; đăng ký biện pháp bảo đảm;
quản lý công tác thi hành pháp
luật về xử lý vi phạm hành chính;
công tác tư pháp khác và dịch vụ
sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh
vực theo quy định pháp luật.
Thông tư đã có sự rà soát
để cập nhật, bổ sung, điều chỉnh
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chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư
pháp cho phù hợp với các văn
bản luật có liên quan đã được ban
hành trong thời gian qua như:
Về công tác xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật: Rà soát,
bổ sung các nhiệm vụ mới được
giao cho Sở Tư pháp, Phòng Tư
pháp theo quy định tại Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015 (sửa đổi năm 2020).
Về công tác kiểm tra văn
bản quy phạm pháp luật, rà soát,
hệ thống hóa văn bản quy phạm
pháp luật: Rà soát, sửa đổi, bổ
sung các nhiệm vụ của Sở Tư
pháp, Phòng Tư pháp trong công
tác kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật và rà soát, hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật để
bảo đảm phù hợp với quy định
của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2015 (sửa
đổi năm 2020) và Nghị định số
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016
của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành
luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật.
Về công tác kiểm soát thủ
tục hành chính: rà soát, bỏ các
quy định có liên quan đến chức
năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp,
Phòng Tư pháp liên quan đến
công tác kiểm soát thủ tục hành
chính theo quy định của Nghị
định số 92/2017/NĐ-CP ngày
07/8/2017 của Chỉnh phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các nghị
định liên quan đến kiểm soát thủ
tục hành chính.
Về công tác bồi thường nhà

HẢI ĐĂNG
nước: rà soát, sửa đổi, bổ sung,
chỉnh lý các nhiệm vụ, quyền
hạn của Sở Tư pháp trong công
tác bồi thường nhà nước theo quy
định của Luật Trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước năm 2017
và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP
ngày 15/5/2018 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Trách
nhiệm bồi thường của Nhà nước
Về công tác trợ giúp pháp
lý: rà soát, sửa đổi, bổ sung các
nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư
pháp, Phòng Tư pháp trong công
tác trợ giúp pháp lý, bổ sung
nhiệm vụ của Phòng Tư pháp
trong việc “thực hiện các nhiệm
vụ về trợ giúp pháp lý theo quy
định của pháp luật” theo quy định
tại Điều 42 Luật Trợ giúp pháp lý
năm 2017.
Về công tác bổ trợ tư pháp:
Sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý các
nhiệm vụ, quyền hạn của Sở
Tư pháp trong lĩnh vực bổ trợ
tư pháp theo quy định tại Nghị
định số 08/2020/NĐ-CP ngày
08/01/2020 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của Thừa phát
lại; Nghị định số 22/2015/NĐ-CP
ngày 16/2/2015 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật phá sản về Quản tài
viên và hành nghề quản lý, thanh
lý tại sản; Nghị định 22/2017/NĐCP ngày 24/02/2017 của Chính
phủ về hòa giải thương mại.
Về đăng ký giao dịch bảo
đảm: Sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý +
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

Mừng Đảng, Mừng Xuân
+ nhiệm

vụ của Sở Tư pháp trong
lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo
đảm theo quy định của Nghị
định số 102/2017/NĐ-CP ngày
01/9/2017 của Chính phủ về đăng
ký biện pháp bảo đảm.
Bổ sung 01 khoản tại Điều
2 Thông tư (khoản 29) về nhiệm
vụ: “Giúp Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh quản lý các hội, tổ chức phi
Chính phủ hoạt động trong lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý của Sở
Tư pháp theo quy định của pháp
luật” để bảo đảm phù hợp với
nhiệm vụ của Sở Tư pháp, đặc
biệt trong việc quản lý các hội
thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo
quy định của Luật Luật sư, Luật
Công chứng.
Thông tư cũng rà soát, sửa
đổi, bổ sung, chỉnh lý nhiệm vụ
của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp
trong các lĩnh vực như hộ tịch,
quốc tịch, chứng thực, đồng thời,
bổ sung nhiệm vụ của Sở Tư pháp
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trong việc giúp Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh quản lý nhà nước về hợp
tác quốc tế về pháp luật tại địa
phương theo quy định tại khoản 2,
Điều 25 Nghị định số 113/2014/
NĐ-CP ngày 26/11/2014 của
Chính phủ về quản lý hợp tác
quốc tế về pháp luật.
Về kiện toàn tổ chức, biên
chế Sở Tư pháp và Phòng Tư
pháp, Thông tư quy định Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể
chức năng, nhiệm vụ và quyền
hạn của Sở Tư pháp; quyết định
cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp
phù hợp với yêu cầu quản lý nhà
nước về ngành Tư pháp theo các
nhóm lĩnh vực sau: Xây dựng và
kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật; phổ biến, giáo dục pháp
luật; hành chính tư pháp (quản
lý công tác hộ tịch, quốc tịch,
chứng thực, nuôi con nuôi, bồi
thường nhà nước, đăng ký biện
pháp bảo đảm, lý lịch tư pháp);

bổ trợ tư pháp (trợ giúp pháp
lý, quản lý công tác luật sư, tư
vấn pháp luật, công chứng, giám
định tư pháp, đấu giá tài sản,
trọng tài thương mại, hòa giải
thương mại, quản tài viên, doanh
nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
và hành nghề quản lý, thanh lý
tài sản, thừa phát lại); quản lý xử
lý vi phạm hành chính và theo
dõi tình hình thi hành pháp luật
và các nhiệm vụ khác theo quy
định pháp luật.
Căn cứ vào đặc điểm, tình
hình phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương, quyết định việc
thành lập, tổ chức lại, giải thể các
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
Sở Tư pháp theo quy định pháp
luật, bảo đảm phù hợp với quy
hoạch mạng lưới các đơn vị sự
nghiệp công lập của ngành Tư
pháp được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt và hướng dẫn của Bộ
Tư pháp và Bộ Nội vụ.n

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HÔN NHÂN...

Liêu; thủ tục hành chính, phí, lệ
phí kết hôn có yếu tố nước ngoài
được niêm yết công khai, minh
bạch, chính xác; cán bộ, công
chức đã tư vấn, hướng dẫn tận
tình, khách quan, nhanh chóng,
từ đó cho đến nay không phát
sinh khiếu nại, tố cáo của người
dân đối với lĩnh vực này. Qua
hoạt động này, Phòng Tư pháp
đã thực hiện tốt chức năng tham
mưu, quản lý đối với lĩnh vực kết
hôn có yếu tố nước ngoài; đồng
thời, bảo vệ quyền nhân thân và
lợi ích hợp pháp của công dân
Việt Nam trong kết hôn có yếu
tố nước ngoài.
Tuy nhiên, bên cạnh những
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

kết quả đã đạt được, việc kết
hôn có yếu tố trên địa bàn huyện
vẫn còn một số bất cập như:
Tăng nguy cơ mất cân bằng giới
tính ở độ tuổi kết hôn; không vì
mục đích tạo lập gia đình hạnh
phúc mà chủ yếu là vì kinh tế,
do đó trong đời sống hôn nhân
gặp rất nhiều khó khăn về cách
sinh hoạt, ngôn ngữ, văn hóa và
nhiều khác biệt khác đặc biệt là
đối với phụ nữ; việc kết hôn đôi
khi không phải là sự tự nguyện
mà là sự ép buộc từ gia đình, vấn
đề này trong thực tiễn rất khó
giải quyết; vấn đề mai mối hôn
nhân trái quy định pháp luật diễn
biến phức tạp, ngày càng tinh vi;

các cô gái kết hôn còn trẻ, thiếu
kiến thức và kinh nghiệm sống...
Trong thời gian tới, Phòng
Tư pháp huyện Đông Hải sẽ tiếp
tục tham mưu giúp Ủy ban nhân
dân huyện thực hiện tốt hơn nữa
công tác Tư pháp trên địa bàn
huyện, trong đó, đặc biệt quan
tâm lĩnh vực kết hôn có yếu tố
nước ngoài; tăng cường công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật về
hôn nhân và gia đình đến cán bộ,
công chức, viên chức và Nhân
dân trên địa bàn huyện; thực
hiện tốt việc giải quyết thủ tục
hành chính có yếu tố nước ngoài
theo đúng quy định của pháp
luật.n
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Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị Tổng kết
công tác tư pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật
năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021
Bá Thép

Bà Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát
biểu chỉ đạo Hội nghị

N

gày 11/01/2021,
Sở Tư pháp tỉnh
Bạc Liêu đã tổ
chức hội nghị Tổng kết công tác
tư pháp và phổ biến, giáo dục
pháp luật năm 2020; triển khai
nhiệm vụ năm 2021.
Đến dự và chỉ đạo Hội
nghị có bà Cao Xuân Thu Vân,
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh; đồng chủ trì
hội nghị có ông Vưu Nghị Bình,
Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ
tịch Thường trực Hội đồng phối
hợp PBGDPL tỉnh; ông Trần
Minh Đức, Phó Giám đốc Sở
Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng
phối hợp PBGDPL tỉnh; ông
Lâm Quốc Tải, Phó Giám đốc
Sở Tư pháp; tham dự Hội nghị
có đại diện lãnh đạo Ban Nội
chính Tỉnh ủy, Văn phòng Hội
đồng nhân dân tỉnh; thành viên
Hội đồng phối hợp Phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch
50
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Hội đồng phối hợp Phổ biến,
giáo dục pháp luật cấp huyện;
lãnh đạo các phòng, đơn vị và
công chức thuộc Sở; lãnh đạo
Phòng Tư pháp các huyện, thị
xã, thành phố.
Tại Hội nghị, các đại biểu
đã nghe đại diện lãnh đạo Sở
Tư pháp, Thường trực Hội đồng
Phối hợp Phổ biến, giáo dục
pháp luật tỉnh trình bày các Báo
cáo: Kết quả thực hiện công tác
tư pháp năm 2020 và phương
hướng, nhiệm vụ công tác năm
2021; kết quả công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật năm 2020 và
phương hướng, nhiệm vụ năm
2021. Đồng thời, đại diện các
Sở, ngành, đơn vị tham gia phát
biểu tham luận các nội dung:
Báo cáo kết quả tình hình xử lý
vi phạm hành chính trong lực
lượng Công an năm 2020; kết
quả thực hiện công tác hộ tịch,
chứng thực trên địa bàn huyện

Vĩnh Lợi năm 2020; kết quả
thực hiện công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật cho người
dân ven biển và ngư dân; kết quả
hoạt động của Hội đồng phối
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
huyện Hòa Bình trong thời gian
qua, các hạn chế và giải pháp
nâng cao hiệu quả hoạt động của
Hội đồng Phối hợp trong thời
gian tới.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị,
bà Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh ủy
viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh đã ghi nhận và biểu
dương sự nỗ lực, tinh thần quyết
tâm của tập thể lãnh đạo và công
chức, viên chức, người lao động,
ngành Tư pháp trong thực hiện
nhiệm vụ và đạt được những kết
quả quan trọng trong năm 2020.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị năm 2021, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tập
thể Sở Tư pháp tiếp tục đoàn kết,
quyết tâm cao trong thực hiện
nhiệm vụ; cần phải xây dựng
chương trình, kế hoạch công tác
phù hợp và có tính khả thi cao,
đặc biệt là quyết tâm đổi mới
phương thức làm việc theo tinh
thần phục vụ, giảm dần các biện
pháp mệnh lệnh hành chính, xử
lý nghiêm những hành vi làm
ảnh hưởng đến môi trường đầu
tư, phát triển của tỉnh.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh nhấn mạnh, nơi nào, +
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Mừng Đảng, Mừng Xuân
+

lĩnh vực nào gây phiền hà, nhũng
nhiễu trong giải quyết các thủ
tục, hồ sơ để người dân, doanh
nghiệp phản ánh thì người đứng
đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu
trách nhiệm trước Ủy ban nhân
dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh đề nghị ngành Tư
pháp nghiên cứu triển khai, cung
cấp dịch vụ công trực tuyến lên
mức độ 4, tạo điều kiện thuận
lợi cho người dân, doanh nghiệp
nộp hồ sơ và nhận kết quả giải
quyết thủ tục hành chính trên
môi trường mạng, qua đó giảm
chi phí, thời gian cho người dân,
doanh nghiệp; đồng thời, đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin trong công tác tư pháp.
Phát biểu Kết luận Hội
nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Vưu
Nghị Bình bày tỏ lòng cảm ơn
sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh
đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy
ban nhân dân tỉnh; sự ủng hộ, hỗ
trợ, phối hợp chặt chẽ và tạo tạo
điều kiện thuận lợi của các sở,
ngành, địa phương, đơn vị; đặc
biệt cảm ơn đồng chí Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao
Xuân Thu Vân đã ủng hộ, tạo
điều kiện thuận lợi cho ngành
tư pháp nói chung và Sở Tư
pháp nói riêng thực hiện hoàn
thành tốt nhiệm vụ trong năm
qua. Đồng thời, Sở Tư pháp
xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến
chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sớm
cụ thể hóa, đưa vào nội dung
chương trình, kế hoạch công
tác và triển khai thực hiện quyết
liệt, có hiệu quả trong thời gian
tới nhằm thực hiện thắng lợi các
nhiệm vụ chính trị của ngành,
của đơn vị, góp phần thực hiện
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thắng lợi nhiệm vụ chính trị
chung của tỉnh.
Tập thể lãnh đạo Sở Tư
pháp cùng với toàn thể công
chức, viên chức, người lao động
sở, ngành tư pháp sẽ đồng tâm
hiệp lực, chung sức đồng lòng,
nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi
khó khăn, thách thức, quyết tâm
thực hiện hoàn thành tốt Chương
trình trọng tâm công tác tư pháp
Bạc Liêu năm 2021 và các
nhiệm vụ chính trị của sở, ngành
tư pháp tỉnh Bạc Liêu; sẽ làm tốt
hơn nữa vai trò tham mưu cho
Ủy ban nhân dân tỉnh trong công
tác chỉ đạo, điều hành thực hiện
các nhiệm vụ tư pháp trên địa
bàn tỉnh, trong đó tập trung đổi
mới lề lối làm việc, nâng cao ý
thức trách nhiệm và tăng cường
siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành
chính; tiếp tục nâng cao chất
lượng công tác xây dựng và thẩm
định văn bản quy phạm pháp
luật; thực hiện kịp thời công tác
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa
văn bản; tiếp tục đổi mới và triển
khai thực hiện có hiệu quả, thiết
thực công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật, công tác hòa giải cơ sở
và chuẩn tiếp cận pháp luật; chú
trọng hơn nữa công tác theo dõi
thi hành pháp luật, tăng cường
kiểm tra công tác thi hành pháp
về xử phạt vi phạm hành chính
và công tác thanh tra, kiểm tra
chuyên ngành; tiếp tục thực
hiện tốt công tác hộ tịch, chứng
thực, cấp phiếu lý lịch tư pháp;
nâng cao chất lượng và hiệu quả
công tác trợ giúp pháp lý; tham
mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh
tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập
huấn chuyên sâu trên lĩnh vực
tư pháp; tăng cường quản lý và

nâng cao chất lượng các hoạt
động bổ trợ tư pháp như: luật
sư, công chứng, đấu giá tài sản,
giám định tư pháp; tiếp tục củng
cố và nâng cao hiệu quả hoạt
động của Phòng Công chứng số
1 và Trung tâm dịch vụ đấu giá
tài sản, đề ra lộ trình tự chủ về
tài chính từ nay đến 2023…
Với vai trò là cơ quan
thường trực của Hội đồng phối
hợp phổ biến, giáo dục pháp
luật tỉnh, Sơ Tư pháp sẽ tiếp tục
nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa
trong việc tham mưu cho Hội
đồng, Chủ tịch Hội đồng phối
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
tiếp tục triển khai thực hiện có
hiệu quả Chương trình phổ biến,
giáo dục pháp luật giai đoạn
2017 - 2021, Kế hoạch phổ biến,
giáo dục pháp luật năm 2021,
với quyết tâm đổi mới, có nhiều
cách làm hay, sáng tạo, hiệu
quả, thiết thực nhằm góp phần
không ngừng nâng cao sự nhận
thức và ý thức chấp hành pháp
luật của cán bộ, công chức, viên
chức và nhân dân, để mọi người
sống và làm việc theo hiến pháp
và pháp luật, góp phần thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội, giữ
vững ổn định an ninh - chính trị
và đảm bảo trật tự an toàn xã
hội.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân
đã trao tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các
cá nhânvà Bằng khen của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể
và các cá nhân; tặng Bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5
tập thể, 10 cá nhân có thành tích
trong công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật năm 2020.n
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TÁO QUÂN TƯ PHÁP BẠC LIÊU
XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021
Hồng Quang

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè Tư pháp
Cuối năm tháng Chạp
Đến ngày hai ba
Tư pháp Táo ta
Về chầu Ngọc Đế
Theo như tục lệ
Cưỡi chép về trời
Táo có đôi lời
Chúc mừng năm mới
Tân Sửu đã tới
Canh Tý sắp qua
Kính chúc muôn nhà
An lành hạnh phúc
Táo xin tiếp tục
Báo cáo năm qua
Tư pháp Sở ta
Đạt nhiều thành tích
Táo xin được trích
Tấu rõ ngọn ngành
Mọi việc hoàn thành
Chương trình công tác
Hầu hết đều đạt
Và vượt chỉ tiêu
Kết quả nhờ nhiều
Vào sự đổi mới
Điều hành hướng tới
Nhiệm vụ trọng tâm
Nâng cao được tầm
Của ngành Tư pháp
Kế hoạch xin đáp
Một trăm hai hai
Đầu việc triển khai
Hoàn thành xuất sắc
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Khó khăn, vướng mắc
Tháo gỡ thật nhanh
Chỉ đạo toàn Ngành
Thi đua về đích
Văn bản xin trích
Cụ thể như sau
Ý kiến thật mau
Sáu mươi đề nghị
Thẩm định thật kỹ
Năm bốn hồ sơ
Ban hành đến giờ
Năm hai văn bản
Kiểm tra từng mảng
Tự kiểm ba ba
Thẩm quyền kiểm là
Hai trăm tám sáu
Góp ý thật sâu
Một trăm mười hai
Pháp chế triển khai
Kiểm tra chấn chỉnh
Triển khai toàn tỉnh
Hỗ trợ nâng cao
Tập chung nhiều vào
Pháp lý doanh nghiệp
Lĩnh vực kế tiếp
Theo dõi thi hành
Kiểm tra hoàn thành
Trọng tâm lĩnh vực
Thực hiện thiết thực
Với các chuyên đề
Cụ thể là về
Trật tự xây dựng
Lĩnh vực tương ứng
Bảo vệ môi trường
Sai sót bình thường
Kịp thời chấn chỉnh
Vi phạm hành chính
Tiếp tục kiểm tra
Năm nay được là
Có chín đơn vị
Kết quả xử lý

Chưa đúng quy trình
Hướng dẫn tận tình
Kịp thời khắc phục
Lĩnh vực tiếp tục
Phổ biến, tuyên truyền
Thực hiện thường xuyên
Triển khai luật mới
Tuyên truyền hướng tới
Vùng sâu vùng xa
Hội nghị được là
Số cuộc bốn bảy
Đại biểu hết thảy
Hơn năm nghìn người
Có hơn hai mươi
Chương trình, kế hoạch
In phát hành sách
Hơn mười hai nghìn
Phát hành bản tin
Mời bảy nghìn quyển
Nâng cao chuyển biến
Của Hòa giải viên
Tập huấn thường xuyên
Ngày càng hiệu quả
Năm qua cũng đã
Hòa giải thành công
Kết quả cũng không
Nằm ngoài dự tính
Tổng hợp toàn tỉnh
Tám mốt phần trăm
Kết quả trong năm
Còn chuẩn tiếp cận
Xã, phường, thị trấn
Chỉ đạo điểm ba
Thẩm định được là
Hồ sơ ba chín
Đạt chuẩn ước tính
Năm tám xã, phường
Góp phần địa phương
Đạt nông thôn mới
Hộ tịch hướng tới
Phân cấp thật sâu
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

+

Mừng Đảng, Mừng Xuân
+

Thực hiện đến đâu
Kiểm tra đến đó
Không để bỏ ngõ
Kiến nghị địa phương
Nghiệp vụ thông thường
Kịp thời hướng dẫn
Nhanh chóng tiếp cận
Dữ liệu quốc gia
Cập nhật đã qua
Thông tin hộ tịch
Tư pháp lý lịch
Cấp gần bốn nghìn
Rà soát thông tin
Lý lịch tư pháp
Kết quả xin đáp
Bưu điện tới nơi
Trực tuyến tuyệt vời
Không cần chờ đợi
Tập trung hướng tới
Đơn giản hồ sơ
Chứng thực đến giờ
Rất nhiều thuận lợi
Tập trung hướng tới
Phục vụ người dân
Công chứng có phần
Đi vào nề nếp
Đấu giá sắp xếp
Chất lượng nâng cao
Chỉ tiêu được giao
Đến nay đã vượt
Luật sư cũng được
Quản lý thật sâu
Trợ giúp yêu cầu
Kiện toàn tổ chức
Nâng cao năng lực
Của Trợ giúp viên
Đào tạo thường xuyên
Nâng cao hiệu quả
Thụ lý giờ đã
Tám trăm hai lăm
Kết thúc trong năm
Năm trăm năm chín
Nâng cao uy tín
Trợ giúp năm qua
Kết quả vượt xa
Chỉ tiêu nhiệm vụ
TƯ PHÁP BẠC LIÊU

Triển khai đầy đủ
Kế hoạch thanh tra
Kết quả năm qua
Thanh tra sáu cuộc
Thu hồi bắt buộc
Ba trăm triệu hơn
Nhận ba bốn đơn
Thanh tra xử lý
Xử phạt đã ký
Quyết định là hai
Đối tượng triển khai
Với mời bốn triệu
Kiểm tra không thiếu
Lĩnh vực chuyên ngành
Cuối năm hoàn thành
Được hai sáu cuộc
Chỉ đạo xuyên suốt
Công tác điều hành
Triển khai toàn ngành
Cải cách hành chính
Thủ tục hoàn chỉnh
Nội bộ liên thông
Duy trì thành công
I So chứng nhận
Tư pháp tiếp cận
Tin học điều hành
Triển khai toàn ngành
Chỉ đạo trực tuyến
Có nhiều sáng kiến
Khen thưởng kịp thời
Thi đua khắp nơi
Tạo nhiều đột phá
Đến nay Sở đã
Bộ máy kiện toàn
Hoạt động ngày càng
Nâng cao hiệu quả
Kết quả giờ đã
Vượt với yêu cầu
Triển khai bước đầu
Nhiều nhiệm vụ mới
Đầu năm hướng tới
Tiếp tục nâng cao
Nhiệm vụ mới giao
Hoàn thành tích cực
Giải quyết thiết thực
Vướng mắc, khó khăn

Làm tốt chức năng
Của Ngành Tư pháp
Khó khăn xin đáp
Nhiệm vụ thêm nhiều
Và còn có điều
Là ít biên chế
Tiếp theo xin để
Phương hướng năm sau
Tư pháp cùng nhau
Tạo nhiều đột phá
Nâng cao kết quả
Hoạt động của Ngành
Quyết tâm hoàn thành
Những nhiệm vụ mới
Thẩm định hướng tới
Chất lượng nâng cao
Phổ biến làm sao
Tuyên truyền rộng rãi
Trợ giúp cũng phải
Vùng sâu, vùng xa
Hành chính cần là
Đẩy mạnh cải cách
Công chứng cấp bách
Quản lý thật sâu
Thanh tra yêu cầu
Trọng tâm, trọng điểm
Nâng cao trách nhiệm
Đổi mới điều hành
Tổng kết toàn Ngành
Năm sau báo cáo
Công việc của Táo
Nay tấu đã xong
Thiếu sót rất mong
Bỏ qua, cảm tạ
Tất cả đọc giả
Ủng hộ Bản tin
Và sự nhiệt tình
Gởi bài cộng tác
Bản tin được phát
Vùng sâu, vùng xa
Năm mới sắp qua
Táo đây xin chúc
Bạn đọc hạnh phúc
Mạnh khỏe bình an
Xuân về an khang
Thật nhiều may mắn.
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