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Trong năm, tập thể Lãnh đạo Sở đã bám 
sát chương trình, kế hoạch công tác 
ngành, tham mưu kịp thời cho UBND 

tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh 
vực công tác phù hợp với thực tiễn của địa 
phương. Đã ban hành Kế hoạch chi tiết công 
tác tư pháp năm 2018, với 180 đầu việc cụ 
thể, hàng tháng căn cứ vào Kế hoạch chi tiết 
để rà soát, đôn đốc các nhiệm vụ còn tồn 
đọng để giải quyết kịp thời; thường xuyên 
theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện 
Chương trình công tác tư pháp đối với các 
Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đã 
tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 162 
văn bản (trong đó 32 Quyết định, 14 Kế 
hoạch; 33 Báo cáo và 83 loại văn bản khác); 
trực tiếp ban hành và chỉ đạo thực hiện 1543 
văn bản (trong đó có 100 Quyết định; 84 Kế 
hoạch; 302 Báo cáo; 1.057 văn bản khác về 
các lĩnh vực tư pháp).

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm 
tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, đã 

cơ bản khắc phục được một số tồn tại, hạn 
chế của năm 2017, từng bước nâng cao hơn 
chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, 
góp ý văn bản. Đã thành lập hội đồng và các 
tổ thẩm định, góp ý văn bản của Sở Tư pháp, 
trực tiếp dự thảo trình UBND tỉnh ban hành 
04 văn bản QPPL về lĩnh vực tư pháp; góp ý 
160 dự thảo văn bản; thẩm định 42 dự thảo 
văn bản QPPL, trong đó có 02 dự thảo Nghị 
quyết trình HĐND tỉnh và 40 dự thảo Quyết 
định QPPL trình UBND tỉnh. Tự kiểm tra 32 
văn bản QPPL, kiểm tra theo thẩm quyền đối 
với 09 văn bản QPPL; rà soát công bố văn 
bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực 
một phần trong năm 2017 và các lĩnh vực: 
Nội vụ, Thanh tra Chính phủ; Tài nguyên 
và Môi trường; Lao động; Công thương; Tài 
chính; Nông nghiệp; chuyên đề Tài nguyên 
và Môi trường, Y tế…; cập nhật 41 văn bản 
QPPL vào cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Tổ chức 04 Hội Nghị hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp, trong đó có 02 hội nghị đối 
thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
về các quy định pháp luật và thực thi về việc 
giải quyết tranh chấp trong nội bộ doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật hiện 
hành; đối thoại với các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh về về các vấn đề pháp lý liên 
quan đến thuế, phí và lệ phí; 02 Hội nghị tập 
huấn, tọa đàm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ 
cơ bản về các quy định của pháp luật về đất 
đai; Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và kiến 
thức pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội và 
chế độ tiền lương, tiền công. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây 

NGÀNH TƯ PHÁP ĐIỆN BIÊN 
HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2018

Tiếp tục phát huy những kết quả 
đã đạt được trong năm 2017, ngay từ 
đầu năm 2018 ngành tư pháp tỉnh Điện 
Biên quyết tâm triển khai đồng bộ, toàn 
diện các mặt công tác tư pháp, phấn 
đấu đạt 100% các mục tiêu, chỉ tiêu do 
Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đề ra, trong 
đó chú trọng và nâng cao chất lượng 
toàn diện các mặt công tác tư pháp của 
tỉnh, phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân.
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dựng, thực hiện hương ước, quy ước và hòa 
giải ở cơ sở: Đã tham mưu giúp UBND tỉnh 
xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về 
công tác PBGDPL; thực hiện tốt nhiệm vụ 
là Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến 
pháp luật của tỉnh; ban hành các văn bản, 
kế hoạch triển khai, hướng dẫn công tác 
PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận 
pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2018 
trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND 
tỉnh tổ chức 01 Hội nghị phổ biến pháp luật 
về Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017), Luật Trợ giúp pháp lý, 
Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước; tổ 
chức 03 đợt tuyên truyền pháp luật lưu động 
tại cơ sở cho nhân dân; phối hợp với Vụ 
Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp, 
Trung tâm phát triển cộng đồng của tỉnh tổ 
chức 02 cuộc Tọa đàm; xuất bản 600 cuốn 
Bản tin tư pháp; xây dựng 10 đề cương giới 
thiệu văn bản pháp luật mới; xây dựng và 
cung cấp 08 văn bản luật cho chuyên mục 
“Nhà nước và pháp luật” - Đài Phát thanh 
- Truyền hình tỉnh; 270 cuốn Sổ tay hướng 
dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; 9.500 tờ gấp pháp luật về 
chuẩn tiếp cận pháp luật và phòng, chống 
xâm hại trẻ em phục vụ cho công tác tuyên 
truyền các quy định pháp luật tại cơ sở; thẩm 
định hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới, cơ bản đạt chuẩn nông thôn 
mới của 10 xã theo đề nghị của Ban chỉ đạo 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Điện Biên bảo đảm theo 
đúng quy định.

Làm tốt công tác quản lý xử lý vi phạm 
hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, 
công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, 
lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, 
bồi thường nhà nước. Đã tiếp nhận 6.141 
thông tin lý lịch tư pháp; lập mới, cập nhật 
và bổ sung 3.467 thông tin lý lịch tư pháp 
trên phần mềm chung của Bộ Tư pháp, đã 

cập nhật bổ sung 100% thông tin, không còn 
thông tin bị tồn đọng; tiếp nhận 844 hồ sơ 
yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đã thực 
hiện tra cứu, xác minh thông tin LLTP và 
cấp 821 phiếu lý lịch tư pháp cho công dân, 
trong đó 95% hồ sơ được cấp trước hạn, 
không có hồ sơ cấp quá hạn. Triển khai thực 
hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ 
bưu chính 303 lượt hồ sơ, gấp 3 lần so với 
năm 2017, góp phần nâng cao hiệu quả của 
việc cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ 
bưu chính trên toàn tỉnh.

Tích cực tham mưu thực hiện tốt công 
tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, từng 
bước nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh 
vực hoạt động về Luật sư, công chứng, đấu 
giá tài sản, giám định tư pháp, trợ giúp pháp 
lý. Năm 2018, Trung tâm TGPL nhà nước 
tỉnh và các Chi nhánh đã thụ lý và thực hiện 
trợ giúp pháp lý được 732 vụ việc (tăng 32 
vụ) cho 739 người có đơn yêu cầu trợ giúp 
pháp lý (tăng 35 người) so với cùng kỳ năm 
2017; cập nhật và thực hiện hỗ trợ trên 355 
vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức 
tạp, điển hình theo quy định; thực hiện trợ 
giúp pháp lý lưu động tại 23 xã thuộc các 
huyện nghèo với 3.417 lượt người tham dự; 
tiếp nhận, thực hiện trợ giúp pháp lý miễn 
phí cho 676 đối tượng là đồng bào dân tộc 
thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Có thể khẳng định, mặc dù còn một số 
khó khăn, song trong năm 2018, dưới sự 
lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 
sở Tư pháp đã triển khai thực hiện đồng bộ 
các nhiệm vụ, từng bước nâng cao hơn chất 
lượng các hoạt động trên nhiều lĩnh vực tư 
pháp, góp phần tích cực vào sự phát triển 
kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng 
– an ninh, xây dựng chính quyền vững mạnh 
của tỉnh Điện Biên. 

Phạm Đình Quế
Giám đốc Sở Tư pháp



PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

TÖ PHAÙP ÑIEÄN BIEÂN 3

HỘI ĐÀM THƯỜNG NIÊN 
GIỮA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN (NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM) 

VỚI SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÔNG SA LY (NƯỚC CHDCND LÀO)

Thực hiện Kế hoạch đối ngoại năm 2018, ngày 27 tháng 11 năm 2018, Sở Tư 
pháp tỉnh Điện Biên đã tiến hành Hội đàm thường niên với Đoàn đại biểu Sở Tư 
pháp tỉnh Phoong Sa Ly do đồng chí đồng chí Phon Xay Òn Xả - Giám đốc Sở làm 
Trưởng đoàn nhằm đánh giá việc thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác, trao 
đổi kinh nghiệm giữa Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên - nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Sở Tư pháp tỉnh Phoong Sa Ly - nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đ/c Phạm Đình Quế và Đ/c Phon Xay Òn Xả ký Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tư 
pháp tỉnh Phông Sa Ly và Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên năm 2018

Trong bầu không khí vui mừng, phấn 
khởi kỷ niệm 56 năm ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào 

(1962-2018), 41 năm ngày hai nước ký hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác (1077 - 2018), với 
tinh thần đoàn kết, gắn bó, hữu nghị đặc 
biệt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên 

đã thông báo cho nhau kết quả sau một năm 
thực hiện Biên bản đã ký với những bước 
phát triển mới và toàn diện, nhất là trong 
giải quyết các vấn đề quốc tịch của dân di 
cư tự do (đăng ký khai sinh, kết hôn không 
giá thú) giữa hai bên, tuyên truyền phổ biến 

(Xem tiếp trang 21)
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NHÌN LẠI 5 NĂM TRIỂN KHAI THI HÀNH 
LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Luật giám định tư pháp được Quốc hội 
thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. 

Sau hơn 5 năm triển khai thi hành Luật và 
các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác 
giám định tư pháp đã đạt được nhiều kết quả 
đáng khích lệ và có nhiều đóng góp quan 
trọng đối với hoạt động tố tụng trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên. Bằng những kết luận giám 
định khách quan, khoa học, chính xác đã 
giúp cơ quan sớm xác định được sự thật của 
vụ án, làm cơ sở để đưa ra những phán quyết 
đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Nhận thức của các cấp, các ngành về vị 
trí, vai trò của công tác giám định tư pháp 
đã được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, Tỉnh ủy, 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức, 
hoạt động, quản lý giám định tư pháp tại 
địa phương. Hiện nay tỉnh Điện Biên 02 tổ 
chức giám định tư pháp công đó là: Phòng 
kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh Điện 
Biên và Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế 
tỉnh Điện Biên. Trên địa bàn tỉnh chưa có tổ 
chức và cá nhân thành lập được Văn phòng 
giám định tư pháp trong một số lĩnh vực 
tại địa phương. Nguyên nhân do nhu cầu 
giám định không lớn, không thường xuyên 
so với lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y, 
pháp y tâm thần theo quy định chưa thực 
hiện xã hội hóa. 

Số lượng giám định viên tư pháp của 
tỉnh ngày càng tăng lên, từ 55 giám định viên 
tư pháp năm 2013 lên 68 giám định viên tư 
pháp năm 2018 (tăng 21 người). 100% giám 
định viên có trình độ cử nhân trở lên, hiện có 
21/62 giám định viên có trình độ sau đại học 
(04 Thạc sỹ; 1BSCKII, 18 BSCKI). Các giám 
định viên đều có phẩm chất, đạo đức nghề 
nghiệp tốt, trung thực, khách quan, tuân thủ 
đúng các quy định của Pháp luật và quy trình, 
quy chuẩn chuyên môn về giám định tư pháp. 

Hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh 
Điện Biên chủ yếu do Phòng Kỹ thuật hình 
sự thuộc Công an tỉnh và Trung tâm pháp y 
thuộc Sở Y tế thực hiện đã đáp ứng yêu cầu 
thực tế. Từ năm 2013 đến năm 2018, tổng 
số vụ việc được trưng cầu biến động không 
lớn, cụ thể: năm 2013 là 1054 vụ việc; năm 
2014 là 951 vụ việc; năm 2015 là 1925 vụ 
việc; năm 2016 là 1047 vụ việc; năm 2017 
là 1078 vụ việc; năm 2018 là 995 vụ việc. 
100% số vụ việc được trưng cầu đều tiếp 
nhận và thực hiện giám định kịp thời, đảm 
bảo chất lượng kết luận, không có vụ việc từ 
chối giám định. Việc tạm ứng, chi phí giám 
định tư pháp, tiền bồi dưỡng giám định tư 
pháp do cơ quan, người trưng cầu, yêu cầu 
giám định được chi trả đúng, đủ, kịp thời.

Việc củng cố, kiện toàn và bảo đảm kinh 
phí, phương tiện hoạt động, cơ sở vật chất 
và các điều kiện cần thiết khác cho các tổ 
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chức giám định pháp y, pháp y tâm thần và 
kỹ thuật hình sự đã được tỉnh quan tâm đúng 
mức. Tuy nhiên, đối với Trung tâm pháp y 
thuộc Sở Y tế chưa có trụ sở riêng, đang sử 
dụng trụ sở, cơ sở vật chất của Bệnh viện 
lao & bệnh phổi của tỉnh, hiện nay Sở Y tế 
đang phối hợp với các cơ quan liên quan 
hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh cấp đất 
xây dựng trụ sở riêng cho Trung tâm pháp y; 
từng bước trang bị các thiết bị máy móc hiện 
đại, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác 
giám định. Về trang thiết bị của Trung tâm 
pháp y đã được Sở Y tế trang cấp phục vụ 
cho công tác khám nghiệm. Phòng Kỹ thuật 
hình sự được bố trí trong trụ sở của Công 
an tỉnh, trang bị về cơ sở vật chất, máy móc 
phục vụ cho công tác giám định do Bộ Công 
an cấp phần lớn từ năm 1994, đến nay các 
trang thiết bị đã cũ và không đồng bộ. 

Công tác quản lý nhà nước về giám định 
tư pháp bước đầu được đổi mới phù hợp 
với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo, giao cho 
các Sở, ngành có trách nhiệm bố trí, sắp xếp 
phòng làm việc, phòng lưu trữ và các trang 
bị cần thiết phục vụ cho công tác giám định 
theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố 
tụng, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế 
của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thi hành 
Luật Giám định tư pháp cho thấy, công tác 
giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh còn 
nhiều hạn chế, bất cập, cần được khắc phục 
như đội ngũ người giám định tư pháp còn 
thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, 

đặc biệt là đội ngũ giám định viên pháp 
y; nhiều vụ việc không lựa chọn được tổ 
chức, chuyên gia phù hợp để trưng cầu làm 
cho việc giải quyết một số vụ án bị kéo dài. 
Nhận thức của một số ngành về vai trò, 
tầm quan trọng của hoạt động giám định tư 
pháp chưa đầy đủ, dẫn đến sự thiếu quan 
tâm, đầu tư cần thiết cho công tác này. Cơ 
sở vật chất, máy móc, thiết bị của các tổ 
chức giám định còn thiếu thốn, lạc hậu. 
Trang thiết bị văn phòng và các y, dụng cụ 
phục vụ chuyên môn tuy đã được trang cấp 
nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 
hiện tại vẫn phải sử dụng trang thiết bị hiện 
có của Bệnh viện đa khoa tỉnh để phục vụ 
cho việc giám định pháp y.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai 
có hiệu quả Luật Giám định tư pháp trên địa 
bàn tỉnh cần có chính sách đồng bộ nhằm 
đảm bảo chế độ đãi ngộ hơn nữa đối với các 
Giám định viên, đặc biệt trong lĩnh vực pháp 
y; xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực, 
điều kiện các tổ chức, cá nhân hoạt động 
chuyên môn thuộc lĩnh vực hoạt động giám 
định tư pháp; xây dựng danh mục trang thiết 
bị và phương tiện, điều kiện cơ sở vật chất 
cho các tổ chức giám định tư pháp; có cơ 
chế hỗ trợ cho các địa phương trong lĩnh vực 
đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất, mua sắm 
trang thiết bị phương tiện phục vụ giám định 
tư pháp. Tổ chức định kỳ các lớp tập huấn 
nghiệp vụ chuyên sâu và bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật về giám định tư pháp cho đội 
ngũ người làm giám định tư pháp./.

Lê Thu – BTTP



PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

6 TÖ PHAÙP ÑIEÄN BIEÂN

“Để Ngày Pháp luật trở 
thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp 
lý sâu rộng trong toàn ngành giao 
thông vận tải tỉnh Điện Biên”. Đó là 
lời phát biểu của ông Nguyễn Thái 
Bình - Phó Giám đốc Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Điện Biên tại Hội nghị 
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 
luật năm 2018 được tổ chức vào sáng 
ngày 24/10/2018. 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
TẬP HUẤN PHÁP LUẬT NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch số 2796/KH-
UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 
của UBND tỉnh Điện Biên về việc 

thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày 
pháp luật năm 2018; Công văn số 10922/
BGTVT-PC ngày 27/9/2018 của Bộ Giao 
thông vận tải về việc hướng dẫn tổ chức 
thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng 
Ngày Pháp luật năm 2018; Nhằm triển khai 
thực hiện sâu, rộng, có hiệu quả  các hoạt 
động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 
luật và nâng cao kiến thức pháp luật cho cán 
bộ, viên chức, người lao động trong ngành 
Giao thông vận tải tỉnh theo Kế hoạch số 

1950/KH-SGTVT ngày 10/10/2018 của Sở 
Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên về việc tổ 
chức thực hiện và phát động phong trào thi 
đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 
và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 
pháp luật Quý III năm 2018. Để toàn thể 
công chức, viên chức, người lao động của 
Ngành giao thông vận tải tỉnh Điện Biên 
nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp 
luật, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và 
pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về 
chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, đồng thời tự bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của mình. Ngày 24/10/2018, Sở 

►
Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên phát biểu 
khai mạc Hội nghị.
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giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đã tổ chức 
Hội nghị Tuyên truyền phổ biến giáo dục 
pháp luật năm 2018 với sự có mặt đông đủ 
của hơn 90 đại biểu là công chức, viên chức 
đang công tác tại 5 phòng ban và 3 đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc.

Tại Hội nghị, các học viên đã được 

đồng chí Trần Thanh Hưng - Phó Giám 
đốc Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật 
cấp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản 
của Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham 
nhũng, Luật Tiếp cận thông tin. Hội nghị 
cũng dành một khoảng thời gian để thảo 
luận, giải đáp những câu hỏi thắc mắc của 
các cán bộ viên chức tham dự. 

Thông qua hoạt động tuyên truyền này, 
đội ngũ công chức, viên chức, người lao 
động trong Ngành có dịp học tập, bồi dưỡng 
kiến thức và nâng cao ý thức pháp luật, 
hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 
Đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức, ý 
thức trách nhiệm của đảng viên, công chức, 
viên chức và người lao động về công tác 
phòng, chống tham nhũng; tham mưu giải 
quyết tố cáo và bảo đảm các quyền được 
tiếp cận thông tin cho mọi tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn./.

Hòa Nguyễn

Ông Trần Thanh Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp 
- Báo cáo viên tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
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Thực hiện Kế hoạch số 3205 /KH- 
UBND, ngày 31/10/2017 của UBND 
tỉnh Điện Biên thực hiện Đề án “xã 

hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp 
lý giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 trên 
địa bàn tỉnh”. Được sự quan tâm của Hội 
Luật gia tỉnh Điện Biên, từ ngày 14/8 đến 
ngày 15/8 /2018 UBND huyện đã phối hợp 
với Hội Luật gia tỉnh Điện Biên tổ chức lớp 
tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ 

Trưởng thôn, trưởng bản trên địa bàn 02 
xã Thanh Yên và Thanh chăn. Tại lớp tập 
huấn các đại biểu đã được nghe các đồng chí 
báo cáo viên Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Thanh tra tỉnh, Hội Luật gia tỉnh Điện Biên 
giới thiệu 04 chuyên đề: Luật Khiếu nại, 
Luật tố cáo, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và 
gia đình, đây là các văn bản pháp luật quan 
trọng liên quan đến đời sống thường ngày 
của nhân dân trên địa bàn. 

Phòng Tư pháp huyện Điện Biên:

PHốI HợP Tổ CHứC LỚP TẬP HUấN kIếN THứC PHÁP LUẬT 
cho đội ngũ Trưởng Thôn, Trưởng bản
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Qua lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ 
trưởng thôn, trưởng bản được nâng cao kiến 
thức pháp luật để tuyên truyền, vận động 
nhân dân chấp hành pháp luật cũng như vận 
dụng vào công tác hòa giải ở cơ sở.

Bên cạnh đó, từ ngày 27/9 đến ngày 
28/9 /2018, Phòng 
Tư pháp huyện đã 
phối hợp với Trung 
tâm học tập cộng 
đồng thuộc UBND 
các xã Thanh 
Hưng, Noong 
Luống tổ chức lớp 
tập huấn kiến thức 
pháp luật cho đội 
ngũ Trưởng thôn, 
trưởng bản trên 
địa bàn 02 xã. Tại 
lớp tập huấn các 
đại biểu đã được 
nghe các Báo cáo 

viên pháp luật của 
huyện giới thiệu 
03 chuyên đề: Bộ 
Luật dân sự năm 
2015; Luật Tiếp 
cận thông tin và 
Kỹ năng hòa giải ở 
cơ sở. Qua lớp tập 
huấn đã giúp đội 
ngũ trưởng thôn, 
trưởng bản được 
nâng cao kiến thức 
pháp luật và kỹ 

năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp 
hành pháp luật cũng như vận dụng vào công 
tác hòa giải ở cơ sở.

Lù Thị Phới - Phòng Tư pháp huyện 
Điện Biên
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Hội thi diễn ra trong 01 ngày với 4 
phần thi, bao gồm: Màn chào hỏi, 
Thi trả lời các câu hỏi về Luật Giao 

thông đường bộ, Thi hùng biện theo chủ đề 
và Thi tiểu phẩm tuyên truyền về Luật Giao 
thông đường bộ.

Hội thi năm nay đã thu hút sự tham gia 
của 11 đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn 
trực thuộc, bao gồm: Thành đoàn thành 
phố Điện Biên Phủ, Huyện đoàn Điện 
Biên, Huyện đoàn Tuần Giáo, Huyện đoàn 
Mường Ảng, Huyện đoàn Mường Chà, 

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN 
TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

Ngày 01/12, tại Hội trường Công an tỉnh, các cơ quan: Tỉnh đoàn thanh niên, Văn 
phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Thanh 
tra Sở Giao thông - Vận tải tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền pháp luật giao 
thông đường bộ trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Điện Biên năm 2018.

Tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi
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Huyện đoàn Điện Biên Đông, Huyện đoàn 
Nậm Pồ, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, 
Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh, Đoàn Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh, Đoàn trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên. Thành viên 
dự thi là các cán bộ, đoàn viên thanh niên, 
học sinh, sinh viên. 

Thông qua Hội thi đã thực hiện công 
tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao 
nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trên 
toàn tỉnh về các quy định của Luật Giao 
thông đường bộ, các quy tắc an toàn khi 
tham gia giao thông và 27 tiêu chí Cuộc vận 
động “Thanh niên với văn 
hóa giao thông” do Trung 
ương đoàn phát động. Từ 
đó góp phần tạo sự chuyển 
biến tích cực về ý thức, 
thái độ, hành vi của cán bộ, 
đoàn viên, thanh thiếu nhi 
khi tham gia giao thông, 
góp phần hạn chế tai nạn 
giao thông và vi phạm trật 
tự an toàn giao thông. Hội 
thi không chỉ tạo ra sân 
chơi kiến thức pháp luật 

về giao thông đường bộ 
cho đoàn viên, thanh niên 
mà còn là dịp để lắng nghe 
những tâm tư, nguyện 
vọng, sáng kiến của đoàn 
viên, thanh niên đối với 
môi trường giao thông, 
hướng tới xây dựng những 
thế hệ thanh niên có văn 
hóa giao thông và một xã 
hội giao thông thân thiện, 
giao thông có văn hóa, góp 
phần giảm thiểu hành vi vi 

phạm trật tự an toàn giao thông và tai nạn 
giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 
giải nhất toàn đoàn cho Đoàn Thanh niên 
Công an tỉnh; giải nhất tiểu phẩm thuộc 
về Huyện đoàn Nậm Pồ; giải nhất phần thi 
hùng biện được trao cho Thành đoàn thành 
phố Điện Biên Phủ. Cũng trong dịp này Văn 
phòng Ban An toàn giao thông tỉnh đã tặng 
Giấy khen cho các đơn vị có thành tích tốt 
tại hội thi./.

Lê Anh Hưng

Một tiểu phẩm trong Hội thi

Trao giải cho các đội tham dự Hội thi
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Trước tình hình hoạt động của các loại 
tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến 
phức tạp. Để triển khai, thực hiện tốt 

tháng hành động phòng, chống ma túy, nhân 
tháng hành động phòng, chống ma túy năm 
2018, phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã 
tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh xây 
dựng, ban hành Kế hoạch số 151/KH – CAT 
- PC47 về tấn công, trấn áp tội phạm về ma 
túy. Trên cơ sở Kế hoạch đề ra, đơn vị đã 
tăng cường lực lượng, sử dụng các biện pháp 
nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa 
bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của 
các đối tượng, cùng với đó, chỉ đạo Công 
an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 
với các lực lượng chức năng chủ động đấu 
tranh, ngăn chặn các đường dây mua bán, 
vận chuyển các đường dây ma túy lớn, triệt 
xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. 

Qua hơn một tháng triển khai thực hiện, 
lực lượng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã triệt 

phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển 
ma túy phức tạp, thu số lượng lớn các chất 
ma túy. Điển hình: Vào khoảng 5h30’ ngày 
31/5/2018, các trinh sát phòng Cảnh sát 
ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên 
làm nhiệm vụ tại tổ 1, phường Him Lam, 
thành phố Điện Biện Phủ đã phát hiện, bắt 
giữ đối tượng Ly A Châu (SN 1997) có hộ 
khẩu thường trú tại xã Mường Nhà, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang có hành vi 
mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu 
tại chỗ gồm 10 bánh heroin (trọng lượng 
khoảng 3,5kg), 01 xe máy, 01 ĐTDĐ cùng 
nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Tại cơ 
quan Công an, bước đầu Ly A Châu khai 
nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên 
giới Việt - Lào, đang trên đường mang về 
thành phố Điện Biên Phủ tìm cách tiêu thụ 
thì bị phát hiện, bắt giữ. Tiếp đó vào khoảng 
15h30 phút ngày 13/6/2018, các trinh sát 
thuộc Công an TP Điện Biên Phủ đã tấn 
công vào điểm bán lẻ ma túy tại số nhà 81, 
tổ 2 phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, 
tỉnh Điện Biên, bắt giữ 02 đối tượng gồm 
Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988) và Vũ Thị Nga 
(SN 1987) cùng trú tại địa chỉ trên đang có 
hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang 
vật thu tại chỗ gồm 89 viên thuốc lắc, 209 
viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 11 
gói ma túy dạng đá, 01 gói thuốc phiện cùng 
nhiều vật dụng như coóng, giấy bạc dùng để 
sử dụng ma túy, một số loại vũ khí, công cụ 
hỗ trợ như dao, chĩa... Đây chỉ là một trong 

kếT QUẢ CÔNG TÁC ĐấU TRANH, PHÒNG CHốNG 
TỘI PHẠM MA TÚY QUA THÁNG HÀNH ĐỘNG 

PHÒNG, CHốNG MA TÚY NĂM 2018
Trong tháng hành động phòng, 

chống ma túy năm 2018, phòng 
Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công 
an tỉnh Điện Biên đã tập trung lực 
lượng, phương tiện làm tốt công tác 
nắm tình hình, triển khai có hiệu 
quả công tác nghiệp vụ cơ bản, phát 
hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm 
và tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm 
ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

(Xem tiếp trang 15)
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Trong LLVT tỉnh Điện Biên, thanh 
niên là lực lượng chủ yếu, thực 
hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, tại 

các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu 
(SSCĐ) thanh niên chiếm trên 80% quân 
số. Lực lượng thanh niên thuộc LLVT tỉnh 
đại đa số là con em các dân tộc trong tỉnh 
Điện Biên nên có nhiều ưu điểm nổi bật là 
được sinh sống, học tập ngay trên mảnh đất 
Điện Biên Phủ, vì vậy hơn ai hết họ hiểu lịch 
sử cũng như con người, mảnh đất một thời 
“Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 
Tuy nhiên, họ là những người sinh ra và lớn 
lên trong hòa bình, chưa trải qua thử thách 
chiến tranh, lại chịu những tác động tiêu 
cực từ mặt trái cơ chế thị trường và các luận 
điệu thù địch luôn rình rập nên dễ mơ hồ, 
mất cảnh giác… Do đó, trong những năm 
qua, Bộ CHQS tỉnh đó tích cực thực hiện tốt 

công tác giáo dục lý tưởng nhằm phổ biến, 
trang bị kiến thức pháp luật nâng cao bản 
lĩnh chính trị, kinh nghiệm chiến đấu, nhất 
là việc tuyên truyền truyền thống cách mạng 
cho thế hệ trẻ, khơi dậy những hoài bão lớn, 
lòng tự hào, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, 
động viên tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích 
sáng tạo cống hiến trí tuệ, tài năng và sức 
lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Quá trình thực hiện, nội dung, hình 
thức giáo dục luôn đổi mới, sáng tạo, sát 
với đặc thù địa phương, yêu cầu, chức năng, 
nhiệm vụ của quân đội và tâm lý của tuổi trẻ 
nhằm hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo đoàn viên 
thanh niên tham gia.

Để thanh niên LLVT tỉnh tiếp bước cha 
anh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, Thượng tá 
Dương Quốc Long - Phó chủ nhiệm chính 
trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cùng với việc 

BỘ CHỉ HUy qUâN Sự TỉNH ĐIệN BIÊN:

LUÔN Đẩy MẠNH CÔNG TÁC GIÁO dụC 
truyền thống cho thế hệ trẻ

Hiện nay, nhiệm vụ xây 
dựng Quân đội nhân dân Việt 
Nam cách mạng, chính quy, 
tinh nhuệ, từng bước hiện đại 
trong bối cảnh đất nước hội 
nhập kinh tế thế giới đang đặt 
ra những yêu cầu rất cao về 
bản lĩnh trí tuệ, phẩm chất cách 
mạng và năng lực công tác đối 
với cán bộ, chiến sỹ cũng như 
đối với thế hệ trẻ thanh niên - 
lực lượng chiếm chủ yếu trong 

các đơn vị quân đội.
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thường xuyên quan tâm chăm lo lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác thanh niên trong cơ quan, 
đơn vị cần phát huy tốt vai trò của cơ quan 
chính trị, cán bộ Đoàn làm tham mưu về 
công tác thanh niên, trong đó nhiệm vụ hàng 
đầu là giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục 
pháp luật để nâng cao trình độ giác ngộ Chủ 
nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối chính sách của Đảng, pháp luật 
Nhà nước, kỷ luật Quân 
đội, đơn vị, quyết tâm 
vươn lên chiến thắng 
nghèo nàn lạc hậu, giữ 
gìn, bảo vệ bản sắc văn 
hóa dân tộc, bảo đảm 
cho thế hệ trẻ có đủ bản 
lĩnh, trí tuệ, ý chí và 
nghị lực vượt qua mọi 
khó khăn thử thách, 
vươn lên hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Thượng úy Giàng 
Văn Đạt - trợ lý Thanh 
niên Bộ CHQS tỉnh 
cho biết: Hàng năm các 
đơn vị thuộc LLVT tỉnh 

luôn phối hợp với các 
ngành liên quan tổ chức 
các buổi tọa đàm giáo 
dục truyền thống, tham 
quan các di tích lịch 
sử như Đồi A1, Hầm 
Đờ cát tơ ri, Bảo tàng 
chiến thắng Điện Biên 
Phủ, Sở chỉ huy chiến 
dịch Mường Phăng; 
Phổ biến kiến thức về 
Luật giao thông, Luật 
nghĩa vụ Quân sự, Luật 
tố tụng hình sự, tổ chức 
hội thao, hội thi tìm 

hiểu pháp luật công ước liên hiệp quốc về 
biển đảo Việt Nam, diễn đàn thanh niên, 
đêm lửa trại… hưởng ứng ngày pháp luật 
Việt Nam năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ 
đạo các cơ quan đơn vị tổ chức học tập các 
chuyên đề về pháp luật như: Thông tư số 
69/2017/TT-BQP ngày 03/4/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quy chế 

Một giờ học tìm hiểu Luật Giao thông của chiến sĩ trẻ Trung đoàn 741

Tìm hiểu pháp luật qua họp báo thao trường chiến sĩ  
Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741
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quản lý hoạt động sản xuất xây dựng kinh tế 
của Quân đội; phổ biến Luật tố cáo và Luật 
Quốc phòng 2018; Nghị định 117/2016/
NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP, ngày 14/02/2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán 
bộ công chức, viên chức của LLVT. Qua 
đó, góp phần xây dựng cho chiến sỹ, thế hệ 
trẻ của LLVT tỉnh lòng yêu nước, ý thức 
chấp hành pháp luật Nhà nước, nâng cao 
cảnh giác cách mạng, động viên tinh thần, 
tự giác học tập, xác định tốt mọi nhiệm vụ 
được giao.

Những kết quả đạt được trong công tác 
giáo dục truyền thống, phổ biến kiến thức 
pháp luật sẽ là nền tảng, là động lực để cán 
bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Điện Biên tiếp tục thực 
hiện các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, giữ 
vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm tròn chức 
năng sẵn sàng chiến đấu, công tác, lao động 
sản xuất và các nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp 
phần làm rạng rỡ truyền thống “Trung Thành, 
Tự lực, Đoàn kết, Sáng tạo, Quyết thắng” của 
LLVT nhân dân Điện Biên anh hùng, góp 
phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên đề ra./.

Đức Hạnh

những vụ án điển hình mà lực lượng Cảnh 
sát ĐTTP về Ma túy triệt phá thành công 
trong tháng hành động phòng, chống ma túy.

Bên cạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội 
phạm thì công tác tuyên truyền cũng được 
coi là hoạt động trọng tâm trong phòng ngừa 
tội phạm về ma túy. Phòng Cảnh sát ĐTTP 
về Ma túy đã phối hợp với cấp ủy, chính 
quyền địa phương thường xuyên tăng cường 
xuống địa bàn cơ sở, tổ chức các buổi tuyên 
truyền cho các tầng lớp nhân dân nâng cao 
nhận thức về pháp luật, tích cực đấu tranh, 
tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm 
và tệ nạn ma túy. Vận động nhân dân tham 
gia nhiệt tình vào các phong trào đấu tranh, 
phòng, chống tội phạm ma túy, tích cực phát 
hiện, tố giác, cảm hóa, giáo dục người phạm 
tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Với 
tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với 
tội phạm về ma túy, trong đợt cao điểm tấn 
công, trấn áp tội phạm về ma túy nhân tháng 
hành động phòng chống ma túy, lực lượng 

Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh 
Điện Biên đã triển khai đồng bộ các biện 
pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị 
phát hiện, bắt giữ 108 vụ, 115 đối tượng; thu 
giữ 9443,1 gam heroin, 5,3 kg thuốc phiện, 
210,7 gam ma túy tổng hợp, 8 xe máy, 26 
ĐTDĐ, 5,2 triệu đồng. Riêng phòng Cảnh 
sát ĐTTP về Ma túy đã phối hợp phát hiện 3 
vụ, 03 đối tượng, thu giữ 13 bánh heroin, 5 
kg thuốc phiện, 1 xe máy và 3 ĐTDĐ.

Những con số trên đã khẳng định sự nỗ 
lực vào cuộc của lực lượng Công an Điện 
Biên trong cuộc chiến đấu tranh phòng, 
chống tội phạm về ma túy nói chung và trong 
tháng hành động phòng, chống ma túy nói 
riêng. Tuy nhiên, cuộc chiến với tội phạm 
ma túy rất cần sự chung sức, đồng lòng của 
người dân và chính quyền địa phương, có 
như vậy mới mong đẩy lùi “cái chết trắng” 
ra khỏi đời sống xã hội./.

Hoàng Xuân Sang 
(Phòng PX03 Công an tỉnh)

kếT QUẢ CÔNG TÁC ĐấU TRANH, PHÒNG CHốNG...
(Tiếp trang 12)
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Chỉ đạo Hội Nông dân các cấp phối 
hợp với phòng tư pháp các huyện, thị 
thành phố mở các lớp tập huấn, tuyên 

truyền nâng cao năng lực cho đội ngũ báo 
cáo viên, tuyên truyền viên tại cơ sở. Nổi bật, 
trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật về PCBLGĐ, các cấp Hội đã 
quán triệt toàn bộ các văn bản tới cán bộ, hội 
viên, nông dân với nhiều hình thức phong 
phú như tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua 
tờ rơi, tủ sách pháp luật của các xã, thị trấn, 
tăng cường các hoạt động phổ biến giáo dục 
pháp luật, trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh tổ 
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
dục thể thao, hội thi, hội diễn... xây dựng mô 
hình về gia đình và PCBLGĐ, sinh hoạt câu 
lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; sinh hoạt 
chi, tổ hội...

Trong 10 năm qua Hội Nông dân các 
cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan 
mở 35 lớp tập huấn và 50 buổi tuyên truyền 
lồng ghép vào các hoạt động của Hội về 
Luật phòng, chống bạo lực gia đình cho 
trên 8.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân 
tham gia; tổ chức phát động phong trào 
hội viên, nông dân tham gia phòng chống 
ma túy, phòng chống tội phạm cũng được 
chú trọng thực hiện, kết quả hàng năm đã 
có trên 52.000 hộ và trên 1.800 chi hội ký 
cam kết không vi phạm pháp luật. Công 
tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống 
tội phạm, phòng chống ma túy, AIDS, 
chống lợi dụng tự do tín ngưỡng tuyên 
truyền trái pháp luật được thực hiện tích 

cực. Tổ chức cấp phát hơn 1.500 cuốn sổ 
tay “Pháp luật và đời sống”. Hội đã phối 
hợp tổ chức được 8.256 buổi tuyên truyền 
cho 445.567 lượt hội viên nông dân, mở 10 
lớp truyền thông dân số, cách phòng chống 
HIV/AIDS, pháp lệnh phòng chống mại 
dâm cho trên 800 lượt hội viên nông dân 
trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức hội thi câu lạc bộ “Dân số 
kế hoạch hóa gia đình”, phối hợp tổ chức 
chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể 
dục thể thao, tọa đàm nhân ngày 8/3, 20/10 
hàng năm về chủ đề gia đình với nội dung 

KếT qUẢ 10 NĂM TUyÊN TRUyềN 
VẬN ĐỘNG HỘI VIÊN NÔNG DâN THựC HIỆN 

LUẬT PHÒNG CHốNG BẠO LựC GIA ĐìNH
Sau khi Luật phòng, chống bạo 

lực gia đình ra đời, dưới sự chỉ đạo của 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và 
UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã chủ 
động xây dựng kế hoạch, chương trình 
hoạt động, triển khai các hoạt động, nội 
dung thi hành Luật phòng, chống bạo 
lực gia đình; Hội tập trung tổ chức tuyên 
truyền thông qua các câu lạc bộ nông 
dân với công tác dân số KHHGĐ, nông 
dân với công tác khuyến nông, khuyến 
lâm, câu lạc bộ nông dân với pháp 
luật… Chỉ đạo các cấp Hội cụ thể hóa 
các chương trình hành động về công 
tác phòng, chống bạo lực gia đình tới 
cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn 
toàn tỉnh. Phát hiện kịp thời các tổ chức, 
cá nhân có hành vi vi phạm luật phòng, 
chống bạo lực gia đình để kiến nghị với 

cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời.
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tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia 
đình và bình đẳng giới thu hút đông đảo hội 
viên, nông dân tham gia tham gia và trả lời 
các câu hỏi về kiến thức gia đình, PCBLGĐ, 
bình đẳng giới, phòng chống xâm hại tình 
dục trẻ em... Đặc biệt, công tác tuyên truyền 
Luật PCBLGĐ còn được cụ thể hóa, lồng 
ghép vào các hoạt động của Phong trào xây 
dựng “Gia đình nông dân văn hóa” và cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư”, Phong trào 
“Xây dựng nông thôn mới” và “Xây dựng 
đô thị văn minh”, gắn nội dung PCBLGĐ 
với việc đăng ký và bình xét danh hiệu “Gia 
đình nông dân văn hóa”… 

Các cấp Hội đã phối hợp với các ban 
ngành đoàn thể tỉnh, phối hợp với Hội đồng 
phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, bằng 
nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến giáo 
dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân 

trong tỉnh thông qua 1.143 đ/c là báo cáo viên, 
tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cơ sở, tổ 
chức sinh hoạt hội tăng cường công tác tuyên 
truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, thi đua đẩy mạnh sản xuất 
phát triển kinh tế. 

Cùng với việc tuyên truyền tới các cấp 
Hội về Luật phòng, chống bạo lực gia đình, 
chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, 
phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội thông 
qua việc tham gia hòa giải ở cơ sở, các cấp 
Hội đã tham gia thực hiện 6.578 vụ hòa giải 
thành công góp phần xây dựng mối quan hệ 
tốt đẹp trong cộng đồng dân cư. Thông qua 
sinh hoạt chi, tổ hội các cấp hội đã tích cực 
tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, 
hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương 
của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 
nhất là luật phòng, chống bạo lực gia đình, 

Một buổi tập huấn của Hội Nông dân tỉnh tại huyện Nậm Pồ

(Xem tiếp trang 36)
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Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tình trạng 
ly hôn do bạo lực gia đình đang có 
chiều hướng gia tăng, số vụ án ly hôn 

do bạo lực gia đình 6 tháng đầu năm 2018 
gần gấp đôi số vụ án ly hôn do bạo lực gia 
đình cả năm 2008

Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân 
dân tỉnh Điện Biên, trong 10 năm (từ 2008 - 
6/2018) đã có hơn 2600 vụ án ly hôn do bạo 
lực gia đình, điều đáng báo động là số vụ ly 
hôn đều tăng theo các năm.

Năm 2008 có 151 vụ ly hôn do bạo lực 
gia đình thì 6 tháng đầu năm 2018 đã có 296 
vụ ly hôn do bạo lực gia đình. Bạo lực gia 
đình đã và đang đẩy gia đình vào nguy cơ 
tan vỡ, theo số liệu thống kê có gần 80% số 
vụ ly hôn hằng năm có nguyên nhân từ bạo 
lực gia đình và đối tượng bị bạo lực phần lớn 

là phụ nữ chiếm tới 75% số vụ, đối tượng là 
trẻ em chiếm 16% và người già chiếm 9% số 
vụ bạo lực gia đình. 

Theo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành 
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (từ năm 
2008 - 2018) trên địa bàn toàn tỉnh Điện 
Biên đã xảy ra hơn 3.500 vụ bạo lực gia 
đình, trong đó nạn nhân bị bạo lực chủ yếu 
là phụ nữ và trẻ em.

Qua đánh giá 10 năm thi hành Luật 
Phòng, chống bạo lực gia đình, Tình trạng 
bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
còn tồn tại dưới nhiều hình thức, đối tượng 
bị bạo lực phần lớn là phụ nữ chiếm tới 75% 
số vụ, đối tượng là trẻ em chiếm 16% và 
người già chiếm 9%.

Người gây bạo lực gia đình chủ yếu là 
nam giới, chiếm 92% tổng số vụ bạo lực 

gia đình. Hình thức bạo 
lực chủ yếu là bạo lực 
thể chất chiếm 53,7%, 
bạo lực tinh thần chiếm 
31,4%, bạo lực kinh tế 
chiếm 11,1% và bạo lực 
tình dục chiếm 3,8%.

Nguyên nhân có rất 
nhiều, nhưng chủ yếu 
là cờ bạc, rượu chè và 
tệ nạn xã hội. Nguyên 
nhân gốc rễ của nạn bạo 
lực là sự bất bình đẳng 
giới, thiếu hiểu biết về 
Luật Phòng, chống bạo 
lực gia đình; thiếu các 
kỹ năng ứng xử, cách 
giải quyết không phù 

Ly hôn do bạo lực gia đình tăng cao

Thành viên Câu lạc bộ “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của 
bạo lực trên cơ sở giới” thôn Chiềng Đông, xã Thanh Yên, huyện 
Điện Biên tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, 
bạo lực gia đình cho người dân. (Xem tiếp trang 36)
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NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT
VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG LứA TUổI

 THANH, THIếU NIÊN VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN

Từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình 
vi phạm Luật Giao thông đường bộ 
trong lứa tuổi thanh, thiếu niên và 

học sinh, sinh viên diễn ra hết sức phức tạp. 
Trước tình trạng vi phạm pháp luật về an 
toàn giao thông ngày một gia tăng trong lứa 
tuổi này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng thời 
phối hợp với các cấp, các ngành chung tay 
vào cuộc đưa ra những biện pháp quyết liệt 
nhằm góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn 
giao thông đáng tiếc liên quan đến đối tượng 
thanh, thiếu niên và học sinh, sinh viên. Đã 
có nhiều vụ tai nạn giao thông với hậu quả 
nghiêm trọng đã xảy ra, điển hình:

Vào khoảng 22h30 phút ngày 17/3/2018, 
tại đường Nguyễn Hữu Thọ (thuộc khu vực 
tổ 16, phường Thanh Bình, TP Điện Biên 
Phủ) xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy BKS 
27F2 - 0783 do Bùi Duy Tân (17 tuổi) trú 
tại tổ 3, phường Noong Bua, TP Điện Biên 
Phủ điều khiển chở người ngồi sau là Cà 
Văn Du (18 tuổi) trú tại bản Cọ, xã Quài 
Nưa, huyện Tuần Giáo với xe ô tô mang 
BKS 29A - 960.03 do anh Phạm Quang 
Trung (36 tuổi) trú tại phường Quyết Tân, 
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La điều khiển. 
Hậu quả khiến cả Bùi Duy Tân và Cà Văn 
Du đều bị thương, ô tô và xe máy đều hư 
hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác 

định là do Bùi Duy Tân điều khiển xe máy 
không chú ý quan sát, thậm chí là không có 
giấy phép lái xe.

Hay vụ tai nạn giao thông nghiêm 
trọng xảy ra vào khoảng 11h55 phút ngày 
29/3/2018 tại Km132+600 Quốc lộ 12 thuộc 
khu vực bản Sa Lông 2, xã Sa Lông, huyện 
Mường Chà khiến một người tử vong. Vào 
thời điểm trên, em Quàng Thị Vĩnh (18 tuổi) 
trú tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, 
huyện Điện Biên điều khiển xe máy BKS 
27B1-612.24 đi theo hướng Mường Lay 
- Mường Chà thì bất ngờ đâm vào phòng 
vệ mềm bên phải. Vụ tai nạn đã làm Quàng 
Thị Vĩnh tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng 
nặng. Ngay sau đó, vào 16h45 phút ngày 
01/4/2018, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa 
đường Võ Nguyên Giáp và đường Hoàng 
Văn Thái (thuộc khu vực tổ 23 phường 
Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) xảy ra vụ 
tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 27B1 - 
354.05 do Giàng A Sềnh (26 tuổi) trú tại bản 
Sơn Tống A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 
điều khiển, chở người ngồi sau là Giàng A 
Mênh (20 tuổi) trú tại xã Mường Nhà, huyện 
Điện Biên với xe ô tô đầu kéo mang BKS 
26R - 003.49 do Phạm Công Minh (30 tuổi) 
trú tại Đội Thống Nhất, huyện Mai Sơn, tỉnh 
Sơn La điều khiển. Hậu quả khiến Giàng A 
Mênh tử vong tại chỗ. Nguyên nhân do xe 
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ô tô không chú ý quan sát và Giàng A Sềnh 
chuyển hướng không đúng quy định.

Thực tế cho thấy, đa số nạn nhân của 
những vụ tai nạn đều là những thanh niên, 
thậm chí có cả học sinh, sinh viên đang 
ngồi ghế nhà trường mà nguyên nhân chủ 
quan chính là ý thức chấp hành pháp luật về 
giao thông đường bộ của chính những thanh 
niên này. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề 
trên, Thượng tá Nguyễn Mạnh Cương, Phó 
trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an 
tỉnh cho biết: Do kinh tế phát triển, đời sống 
nhân dân ngày một nâng lên, việc mua sắm 
cho con em mình một chiếc xe máy, hoặc xe 
máy điện không còn khó khăn như trước đối 
với các gia đình. Thế nhưng nhiều gia đình 
lại buông lỏng quản lý con em và phương 
tiện, không nhắc nhở con em mình chấp 
hành pháp luật khi lưu thông trên đường, 
hay các em đang trong độ tuổi muốn thể 
hiện mình, mải chơi, nô đùa khi tham gia 
giao thông nên rất dễ dẫn đến việc các em 
lưu thông một cách thiếu ý thức, hoặc có 
kiến thức nhưng không tự giác chấp hành 
dẫn đến những vụ va chạm và tai nạn giao 
thông đáng tiếc xảy ra.

Có thể thấy, tình trạng thanh, thiếu 
niên, học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao 
thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
hiện nay diễn biến rất phức tạp, đa dạng 
về độ tuổi với nhiều hành vi vi phạm khác 
nhau. Tại những địa bàn tập trung đông dân 
cư như thành phố Điện Biên Phủ; thị trấn 
thuộc các huyện Tuần Giáo, Mường Chà... 
thì thường thấy học sinh điều khiển xe máy, 
xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, lạng 
lách đánh võng, đi với tốc độ cao trong đô 
thị; dàn hàng ba, hàng bốn, thậm chí là hàng 

năm trên đường mỗi khi tan học. Còn tại 
các xã, huyện vùng sâu, vùng xa, tình trạng 
thanh, thiếu niên, học sinh chưa đủ độ tuổi 
điều khiển xe mô tô, hoặc tham gia giao 
thông không đội mũ bảo hiểm, chở quá số 
người quy định phóng bạt mạng trên đường 
là những hình ảnh thường thấy. Ngoài ra 
còn nhiều hành vi vi phạm khác ở lứa tuổi 
thanh, thiếu niên và học sinh như: sử dụng 
rượu, bia tham gia giao thông; lắp đặt trái 
phép các thiết bị phát tín hiệu của xe ưu 
tiên; tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ khi tham 
gia giao thông, thậm chí là chống người thi 
hành công vụ cũng đã xảy ra khiến tình 
hình trật tự an toàn giao thông ngày càng 
trở nên đáng báo động. Điều đó không chỉ 
ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản 
của bản thân các em và gia đình mà còn ảnh 
hưởng không nhỏ đến những phương tiện 
tham gia giao thông khác.

Trước tình hình trên, phòng Cảnh sát 
giao thông Công an tỉnh đã tập trung đẩy 
mạnh công tác phối hợp với các tổ dân phố, 
bản; các trường học tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật tới lứa tuổi 
thanh, thiếu niên và các em học sinh, sinh 
viên trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền 
không chỉ là phổ biến kiến thức pháp luật về 
giao thông đường bộ mà còn là những buổi 
nói chuyện chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm 
xử lý tình huống và cách giáo dục, quản lý 
con em trong gia đình, nhà trường. Bên cạnh 
đó, phòng Cảnh sát giao thông còn thường 
xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng 
tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu Luật 
Giao thông đường bộ, qua đó đã thu hút 
được sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên, 
thanh niên và học sinh, góp phần không nhỏ 
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trong việc nâng cao nhận thức và ý thức tự 
giác của thanh, thiếu niên và các em học 
sinh, sinh viên trong việc chấp hành pháp 
luật mỗi khi tham gia giao thông. Đi đôi với 
công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát 
giao thông từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường 
công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và 
kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi 
phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn 
giao thông trong lứa tuổi thanh, thiếu niên 
và học sinh, sinh viên; trong đó tập trung 
xử lý các hành vi càn quấy, bất chấp luật 
pháp như phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách 
đánh võng trong đô thị; sử dụng rượu bia 
điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 
không chấp hành hiệu lệnh, chống người 
thi hành công vụ... Đồng thời thông báo về 

cho gia đình, nhà trường và chính quyền địa 
phương để các giải pháp quản lý, giáo dục 
đối với lứa tuổi này.

Trước thực trạng vi phạm Luật GTĐB 
trong thanh, thiếu niên và học sinh, sinh viên 
hiện nay, thiết nghĩ ngoài sự vào cuộc của lực 
lượng chức năng thì hơn hết cần phải có những 
giải pháp quyết liệt, trách nhiệm của các cấp 
chính quyền từ cơ sở như đoàn thanh niên, hội 
phụ nữ; sự ủng hộ, giúp đỡ của ban giám hiệu 
các trường học; đặc biệt sự quản lý, giám sát, 
giáo dục từ phía gia đình... Có như vậy mới 
giảm thiểu được những tai nạn thương tâm 
liên quan đến lứa tuổi thanh, thiếu niên và học 
sinh, sinh viên trong thời gian tới./.

Hoàng Xuân Sang 
PX03 Công an tỉnh Điện Biên

pháp luật về hộ tịch, quốc tịch cho nhân dân 
ở khu vực biên giới giữa hai bên, qua đó 
góp phần vào việc đẩy mạnh phát triển kinh 
tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, 
xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an 
ninh, trật tự ở khu vực biên giới của mỗi 
tỉnh. Tại Hội đàm, hai bên đã trao đổi, chia 
sẻ những kinh nghiệm ở một số lĩnh vực 
như: Phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp 
pháp lý… Hai bên cùng nhau ký biên bản 
ghi nhớ, thống nhất phương hướng năm 
2019 về quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác 
toàn diện trong lĩnh vực tư pháp giữa hai Sở 
Tư pháp tỉnh Phoong Sa Ly và Sở Tư pháp 
tỉnh Điện Biên. 

Phát biểu tại Hội đàm, đồng chí Phạm 
Đình Quế- Giám đốc Sở Tư pháp trân trọng 

cảm ơn sự hợp tác, phối hợp, giúp đỡ rất có 
hiệu quả và trách nhiệm của đồng chí Phon 
Xay Òn Xả - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh 
Phoong Sa Ly và đội ngũ cán bộ của Sở Tư 
pháp, phòng Tư pháp thuộc các huyện của 
tỉnh Phoong Sa Ly trong việc triển khai 
thực hiện các nội dung trong biên bản đã 
ký giữa 2 tỉnh và bày tỏ mong muốn tiếp 
tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu 
nghị để giữ 02 Sở có sự hợp tác toàn diện 
hơn nữa.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, 
Đoàn Đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Phoong Sa 
Ly đã đến chào xã giao Lãnh đạo UBND 
tỉnh Điện Biên và đi thăm quan các danh 
lam lam thắng cảnh và di tích lịch sử của 
tỉnh Điện Biên./.

Văn phòng Sở Tư pháp

HỘI ĐÀM THƯỜNG NIÊN...
(Tiếp theo trang 3)
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Trong những năm 
qua công tác tổ 
chức thực hiện 

pháp luật, mà khâu đầu tiên 
là phổ biến, giáo dục pháp 
luật luôn được Đảng, Nhà 
nước ta đặc biệt quan tâm. 
Các cấp ủy Đảng, chính 
quyền, địa phương trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên đã 
quan tâm chỉ đạo, tổ chức 
triển khai công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật có 
trọng tâm, trọng điểm, gắn 
với việc thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã 
hội và chức năng, nhiệm 
vụ của cơ quan, đơn vị, 
địa phương; các cơ quan, 
đơn vị, địa phương đã xác 
định công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật là một 
bộ phận của công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, là 
nhiệm vụ của toàn bộ hệ 
thống chính trị và nhận 
thức rõ vai trò, trách nhiệm 
của ngành, cấp mình trong 
việc phổ biến các văn bản 
pháp luật thuộc phạm vi, 
lĩnh vực quản lý. Nhờ đó, 

công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật trong thời 
gian qua đã đạt được nhiều 
kết quả quan trọng; kịp 
thời phổ biến hầu hết các 
văn bản Luật, văn bản quy 
phạm pháp luật bằng hình 
thức phù hợp đến từng 
nhóm đối tượng trên địa 
bàn. Qua đó, từng bước 
nâng cao nhận thức pháp 
luật và ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân 
dân, góp phần tích cực 
vào việc phát triển kinh tế 
- xã hội, giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã 
hội và tăng cường quản lý 
nhà nước bằng pháp luật 
tại địa phương.

Tuy nhiên công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
trên địa bàn tỉnh vẫn còn 
một số hạn chế, bất cập 
như: nhận thức pháp luật 
của cán bộ và đồng bào 
các dân tộc thiểu số trong 
tỉnh còn hạn chế; các hình 
thức phổ biến, giáo dục 
pháp luật tuy được áp dụng 

tương đối phong phú, đa 
dạng nhưng chưa mang lại 
hiệu quả như mong muốn; 
công tác phối hợp trong 
hoạt động phổ biến, giáo 
dục pháp luật còn chưa chủ 
động, thiếu nguồn lực để 
thực hiện, một số chương 
trình phối hợp được ký 
kết nhưng không có khả 
năng triển khai trên thực 
tế, không phát huy được 
hiệu quả; nhiều đơn vị còn 
bị động, lúng túng trong 
việc triển khai, thậm chí 
không triển khai được các 
hoạt động theo kế hoạch 
trên thực tế; một số cơ 
quan cấp huyện và không 
ít chính quyền cấp xã còn 
chưa thực sự quan tâm đến 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho nhân dân, 
còn có tư tưởng trông chờ, 
ỷ lại vào cấp trên; đội ngũ 
cán bộ làm công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
tuy đã được xây dựng, kiện 
toàn kịp thời, song kỹ năng 
tuyên truyền, phổ biến còn 
hạn chế, còn thiếu tích cực, 
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chủ động trong việc tham 
mưu thực hiện công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật ở 
cơ quan, đơn vị mình; kinh 
phí, cơ sở vật chất, phương 
tiện làm việc dành cho 
công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật còn rất hạn chế, 
chưa đáp ứng được yêu cầu 
của công tác này. 

Trong thời gian tới, 
để thực hiện tốt công tác 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật trên địa bàn tỉnh, cần 
triển khai đồng bộ các giải 
pháp sau:

Một là, hoàn thiện các 
quy định của pháp luật về 
công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật. Cụ thể cần 
nghiên cứu, hoàn thiện 
các quy định của pháp luật 
nhằm quy định rõ hơn về 
tổ chức, tài chính, trách 
nhiệm, quyền hạn của các 
cấp, các ngành trong lĩnh 
vực phổ biến, giáo dục 
pháp luật; quy định và 
hướng dẫn cụ thể về cơ cấu 
tổ chức, chế độ, chính sách 
của các tổ chức, cá nhân 
trong hoạt động phổ biến, 
giáo dục pháp luật.

Hai là, hoàn thiện 
cơ cấu, tổ chức của các 
cơ quan chuyên trách về 

hoạt động phổ biến, giáo 
dục pháp luật. Quy định 
rõ chức năng, nhiệm vụ, 
số lượng biên chế, cơ cấu 
tổ chức của Phòng phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
thuộc Sở Tư pháp và công 
chức phụ trách lĩnh vực 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật thuộc phòng Tư pháp. 
Nghiên cứu thành lập Ban 
Thông tin và Truyền thông 
ở cấp xã để thực hiện công 
tác thông tin, truyền thông, 
trong đó có nội dung truyền 
thông về pháp luật. Đối với 
các ngành cấp tỉnh cần có 
ít nhất 01 biên chế có trình 
độ cử nhân luật thực hiện 
nhiệm vụ tham mưu cho 
lãnh đạo đơn vị và trực tiếp 
thực hiện các hoạt động 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật thuộc phạm vi ngành 
quản lý.

Ba là, quy định chính 
sách tài chính hợp lý phục 
vụ cho hoạt động phổ biến, 
giáo dục pháp luật. Quy 
định rõ tỷ lệ phần trăm (%) 
kinh phí trong tổng ngân 
sách được cấp dành riêng 
để triển khai công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
và chuẩn tiếp cận pháp 
luật, hoặc quy định kinh 

phí dành cho công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật 
dựa trên tiêu chí dân số và 
điều kiện kinh tế - xã hội. 
Tiến hành sửa đổi một số 
mức chi đảm bảo phù hợp 
với tình hình thực tế cũng 
như tương xứng với công 
sức của đội ngũ những 
người thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật nhằm động viên, khích 
lệ, thu hút đội ngũ này tích 
cực tham gia công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật. 
Có chính sách phù hợp để 
khuyến khích, huy động 
đông đảo lực lượng xã hội 
tham gia công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật. Quy 
định chế độ, chính sách đối 
với đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật 
tương xứng với công sức 
của họ bỏ ra để khuyến 
khích thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, nâng cao 
trách nhiệm của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền 
trong hoạt động phổ biến, 
giáo dục pháp luật tại địa 
phương. Tiếp tục tăng 
cường sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng, chính quyền 
trong công tác phổ biến 
giáo dục pháp luật, gắn 
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với tổ chức thực hiện các 
mục tiêu kinh tế xã hội 
của địa phương.

Năm là, chú trọng đến 
việc nâng cao chất lượng 
giảng dạy bộ môn giáo 
dục công dân, giáo dục 
pháp luật trong nhà trường 
phổ thông và các trường 
chuyên nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. Hoàn thiện nội dung 
chương trình giáo dục 
pháp luật trong nhà trường; 
đổi mới phương pháp dạy 
học pháp luật; tăng cường 
giáo dục pháp luật cho học 
sinh, sinh viên thông qua 
các hoạt động ngoại khóa; 
quan tâm kiện toàn, chuẩn 
hóa đội ngũ giáo viên giảng 
dạy pháp luật, giảng dạy 
môn giáo dục công dân.

Sáu là, chú trọng xây 
dựng rộng rãi, đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật 
tại cơ sở. Quan tâm đến các 
thành phần là người dân tộc 
thiểu số, các khu vực vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên 
giới. Định kỳ rà soát, đánh 
giá thực trạng hoạt động 
của đội ngũ báo cáo viên, 
tuyên truyền viên pháp luật 
để xây dựng kế hoạch củng 
cố, kiện toàn đội ngũ này 

trên tinh thần mọi ngành, 
mọi cơ quan đơn vị, mọi 
tổ chức, mọi khu vực, mọi 
địa bàn dân cư đều có báo 
cáo viên, tuyên truyền viên 
pháp luật hoạt động. Định 
kỳ đánh giá chất lượng hoạt 
động, kỹ năng chuyên môn, 
nghiệp vụ để xây dựng các 
chương trình, đề án đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao trình 
độ cho đội ngũ này. Huy 
động các già làng, trưởng 
bản, người có uy tín trong 
cộng đồng, trong dòng họ 
tham gia công tác phổ biến 
pháp luật. 

Bảy là, đầu tư kinh phí, 
xây dựng các chương trình, 
dự án phục vụ cho hoạt 
động phổ biến, giáo dục 
pháp luật. Cần quan tâm 
đến các điều kiện bảo đảm 
khi xây dựng, ban hành các 
chương trình, đề án về phổ 
biến, giáo dục pháp luật. 
Quy định rõ trách nhiệm 
khen thưởng, kỷ luật, đánh 
giá, xếp loại hoàn thành 
nhiệm vụ đối với các tập 
thể, cá nhân tham gia thực 
hiện, trong đó chú trọng 
đến việc xác định vai trò 
của người lãnh đạo. 

Tám là, các cơ quan 
chức năng kiên quyết xử 

lý nghiêm khắc mọi hành 
vi vi phạm pháp luật trên 
địa bàn tỉnh. Tích cực vận 
động nhân dân và các tổ 
chức xã hội trên địa bàn 
tham gia vào các hoạt động 
phòng chống vi phạm pháp 
luật. Quy trách nhiệm, xử 
lý nghiêm khắc đối với 
những tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyền mà có hành vi 
thiếu trách nhiệm, bao che, 
dung túng cho các hành vi 
vi phạm pháp luật. 

Chín là, chú trọng công 
tác thi đua, khen thưởng đối 
với những tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động phổ biến, giáo 
dục pháp luật. Xây dựng 
tiêu chí, đối tượng, chỉ tiêu 
cụ thể để xét khen thưởng 
đối với những tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật. Đồng 
thời đưa kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phổ biến, giáo dục 
pháp luật thành một tiêu chí 
đánh giá chất lượng, mức 
độ hoàn thành công việc 
để xếp loại công chức, cơ 
quan, đơn vị hàng năm./. 

Lê Anh Hưng 
Trưởng phòng PBGDPL,

Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
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TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN GầN 6.000 TRƯỜNG HợP 
xUấT CẢNH TRÁI PHéP sANG TRUNG QUốC

Thời gian qua, tình trạng công dân xuất 
cảnh trái phép, nhất là sang Trung 
Quốc diễn ra phức tạp. Theo thống 

kê của Công an tỉnh Điện Biên, từ năm 2013 
đến nay, toàn tỉnh có 5.971 trường hợp xuất 
cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Qua điều tra, xác minh cho thấy, mục 
đích xuất cảnh sang Trung Quốc của hầu 
hết các trường hợp nói trên là đi lao động 
làm thuê, đối tượng chủ yếu là lao động phổ 
thông có độ tuổi từ 18 đến 45 và công việc 
thường là chăm sóc cây trồng, thu hoạch 
nông sản, bốc vác, phụ xây... với mức thu 
nhập trung bình từ 200.000đ đến 350.000đ/
người/ngày. Tuy nhiên, các trường hợp xuất 
cảnh trái phép, lao động tự phát nên tiềm ẩn 
nhiều rủi ro, như: Bị chủ thuê lao động đối 
xử thô bạo, chiếm đoạt tiền công, phụ nữ 
có nguy cơ bị lạm dụng, xâm hại tình dục, 
có thể bị bắt, bị đẩy đuổi về nước, thậm chí 
bắt giam bất cứ lúc nào do không có giấy tờ 
hợp pháp...

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên 
là do đời sống của một bộ phận nhân dân 
còn khó khăn, thiếu việc làm tăng thu nhập, 
bên cạnh đó nhu cầu lao động phổ thông và 
giá ngày công lao động phổ thông tại Trung 
Quốc được trả cao...

Theo báo cáo đánh giá tình hình quản 
lý lao động phổ thông vùng biên giới với 
Trung Quốc của Sở Lao động - Thương binh 
xã hội tỉnh Điện Biên, trong 06 tháng đầu 
năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã có Hơn 2400 
lượt công dân xuất cảnh sang Trung Quốc 

trên tuyến biên giới Việt – Trung thuộc các 
tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Lạng 
Sơn. Đại đa số công dân tỉnh Điện Biên xuất 
cảnh sang Trung Quốc bằng giấy thông hành 
vì mục đích lao động chiếm hơn 70% còn lại 
là xuất cảnh vì mục đích buôn bán, du lịch, 
thăm thân. Đặc biệt đã phát hiện hơn 600 
trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung 
Quốc lao động, làm thuê qua các đường tiểu 
ngạch không có giấy tờ xuất nhập cảnh chủ 
yếu đi qua các đường mòn sông suối...

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Điện 
Biên đã phối hợp với các ban, ngành chức 
năng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, 
ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều 
giải pháp để ngăn chặn như: Đẩy mạnh công 
tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng 
cao nhận thức pháp luật cho người dân về 
việc làm, về an toàn lao động, bên cạnh đó 
tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết 
việc làm cho người lao động, từng bước triển 
khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nhằm 
đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi 
làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và 
xuất khẩu lao động hợp pháp…

 Các lực lượng chức năng, nhất là lực 
lượng Công an tập trung quản lý người 
lao động Việt Nam xuất cảnh sang Trung 
Quốc làm thuê, phát hiện làm rõ đối tượng 
có hành vi tuyên truyền, lôi kéo, tổ chức 
cho công dân trên địa bàn xuất cảnh trái 
phép, từng bước phòng ngừa, đấu tranh 
ngăn chặn người Việt Nam xuất cảnh, di cư 
trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, 
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vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình 
hình hiện nay.

Những năm qua, Ban Giám đốc Công 
an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị tập 
trung thực hiện tốt chức năng phòng, chống 
tội phạm, thường xuyên rà soát, thống kê số 
liệu xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao 
động làm thuê, đưa ra kiểm điểm trước dân 
những trường hợp xuất cảnh trái phép trở về 
địa phương để răn đe, giáo dục chung, xử lý 
nghiêm các trường hợp tổ chức người khác 
trốn ra nước ngoài trái phép, phòng chống 
tội phạm mua bán người...

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Điện 
Biên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vừ A Lử 
(sinh năm 1976) và Lầu A Lồng (sinh năm 
1991) cùng trú tại xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ 
về tội danh mua bán người. Theo cáo trạng 
của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, vào cuối 
tháng 2/2017, Vừ A Lử làm quen với Thào 
Thị Cá (sinh năm 1992, tại bản Huổi Chạ 
2, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé) qua điện 
thoại và có mối quan hệ yêu đương. Đến 

ngày 8/7/2017, Vừa A Lử bàn bạc với Lầu A 
Lồng lừa đưa Thào Thị Cá qua địa phận Lào 
Cai sang Trung Quốc bán cho một người 
Trung Quốc với giá thỏa thuận là 5.000 nhân 
dân tệ. Ngày 20/11/2017 Thào Thị Cá được 
cơ quan chức năng giải cứu.

Xét thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm 
trọng, căn cứ vào điểm đ, khoản 2, điều 119 
Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên 
án Lầu A Lồng 7 năm tù và bồi thường 35 
triệu đồng, Vừ A Lử 5 năm 6 tháng tù và bồi 
thường 19 triệu đồng cho nạn nhân

Từ 2013 đến nay, các lực lượng chức 
năng xử lý hình sự 08 vụ, 09 đối tượng về 
hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước 
ngoài”, xử lý 70 vụ, 128 đối tượng về hành 
vi “Mua bán người”, đã giải cứu được 145 
nạn nhân...

Mặc dù tỉnh Điện Biên đã triển khai 
thực hiện quyết liệt các giải pháp như trên 
tuy nhiên tình trạng công dân xuất cảnh trái 
phép sang Trung Quốc lao động làm thuê 
vẫn chưa được kiềm chế, ngăn chặn. Trong 

thời gian tới, Công an 
tỉnh tiếp tục phối hợp 
với các ngành chức 
năng tham mưu cho 
UBND tỉnh chỉ đạo 
thực hiện có hiệu quả 
các giải pháp đã đề ra. 
Từng bước ngăn chặn 
người Việt Nam xuất 
cảnh, di cư trái phép, cư 
trú và lao động bất hợp 
pháp, vi phạm pháp luật 
ở nước ngoài trong tình 
hình hiện nay.

Huy Tuấn
Đài PTTH tỉnh Điện BiênBị cáo Vừ A Lử và Lầu A Lồng tại tòa
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Thông tư quy định việc thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả 
tại Bộ phận Một cửa đối với các thủ 

tục hành chính phải được công bố trong 
Quyết định công bố thủ tục hành chính, 
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành 
chính và công khai theo quy định pháp luật 
về kiểm soát thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
rà soát, gửi Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng 
hợp, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định danh mục các thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa 
các cấp, loại trừ các thủ tục hành chính thuộc 
các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 14 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Danh mục thủ tục hành chính thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ 
phận Một cửa được thể hiện trong Quyết 
định công bố thủ tục hành chính theo quy 
định tại Chương II Thông tư số 02/2017/
TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 
soát thủ tục hành chính. Nội dung phải thể 
hiện rõ ràng, cụ thể về trình tự thực hiện, cơ 
quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trong 
Quyết định công bố thủ tục hành chính, về 
cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả trong 
cột địa điểm thực hiện của Quyết định công 
bố danh mục thủ tục hành chính.

Trường hợp thủ tục hành chính được 
thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến 
hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích 
theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 
19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích, bổ sung cột cách thức thực hiện 
trong danh mục thủ tục hành chính Quyết 
định công bố danh mục thủ tục hành chính 
để thể hiện rõ ràng, cụ thể các nội dung liên 
quan trong cách thức thực hiện.

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả 
tại Bộ phận Một cửa

Tại Thông tư đã nêu rõ, các thủ tục hành 
chính được tổ chức thực hiện toàn bộ quy 
trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết 
quả tại Bộ phận Một cửa khi đáp ứng tối 
thiểu các điều kiện sau: 

Thứ nhất, Không thuộc đối tượng quy 
định tại điểm a, b khoản 5 Điều 14 Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP;

Thứ hai, Được phép phân cấp hoặc ủy 
quyền cho Bộ phận Một cửa, cán bộ, công 
chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa xem 
xét, thẩm định, thẩm tra, xác minh hồ sơ và 

THÔNG TƯ MỚI HƯỚNG DẫN GIẢI QUYếT 
THủ TụC HÀNH CHíNH TẠI BỘ PHẬN MỘT CửA

► Văn phòng Chính phủ vừa 
ban hành Thông tư 01/2018/TT-
VPCP hướng dẫn thi hành một số quy 
định của Nghị định số 61/2018/NĐ-
CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính.

(Xem tiếp trang 29)
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qUy ĐỊNH MớI 
về mức đóng bảo hiểm y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế có hiệu lực 
kể từ ngày 01/12/2018, thay thế Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của 
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm 
y tế (BHYT) và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của 

liên Bộ Y tế - Tài chính Hướng dẫn thực hiện BHYT.

Theo đó, Nghị định số 146/2018/NĐ-
CP quy định chi tiết và hướng dẫn 
biện pháp thi hành một số điều của 

Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức 
đóng bảo hiểm y tế. Cụ thể, mức đóng bảo 
hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được 
quy định như sau:

Bằng 4,5% tiền lương tháng của người 
lao động đối với người lao động làm việc 
theo hợp đồng lao động không xác định thời 
hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 
tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, 
đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người 
quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền 
lương; cán bộ, công chức, viên chức.

- Người lao động trong thời gian nghỉ 
việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở 
lên trong tháng theo quy định của pháp luật 
về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo 
hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi 
bảo hiểm y tế;

- Người lao động trong thời gian bị tạm 
giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để 
điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay 
không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng 

tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương 
tháng của người lao động. Trường hợp cơ 
quan có thẩm quyền kết luận là không vi 
phạm pháp luật, người lao động phải truy 
đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được 
truy lĩnh;

Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất 
sức lao động đối với người hưởng lương 
hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Bằng 4,5% tiền lương tháng của người 
lao động trước khi nghỉ thai sản đối với 
người lao động trong thời gian nghỉ việc 
hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc 
nhận nuôi con nuôi.

Bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối 
với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các 
đối tượng khác.

Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng 
nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia 
đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 
4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ 
ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 
50% mức đóng của người thứ nhất; từ người 
thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng 
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của người thứ nhất. Việc giảm trừ mức đóng 
bảo hiểm y tế được thực hiện khi các thành 
viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình 
cùng tham gia trong năm tài chính.

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: 
Nghị định quy định, từ ngày 1/12/2018, mức 
hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà 
nước cho một số đối tượng như sau:

Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y 
tế đối với người thuộc hộ gia đình cận 
nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo 
theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 
27/12/2008 của Chính phủ về chương trình 
hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các 
huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo 
Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm 
y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận 
nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo 
quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều 
không thuộc trường hợp người thuộc hộ gia 
đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người 
thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về 
bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định số 
59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp 
cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 
2020 và các quyết định khác của cơ quan có 
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn.

Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm 
y tế đối với học sinh, sinh viên; người thuộc 
hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 
trung bình theo quy định của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối 
tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức 
đóng nêu trên thì được hưởng mức hỗ trợ 
đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức 
hỗ trợ cao nhất.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương căn cứ khả năng ngân sách 
địa phương và các nguồn hợp pháp khác, 
kể cả 20% số kinh phí quy định tại điểm 
a khoản 3 Điều 35 của Luật Bảo hiểm y tế 
(nếu có) xây dựng và trình Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng bảo 
hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu./.

PBGDPL

THÔNG TƯ MỚI HƯỚNG DẫN...

phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính theo quy định của pháp luật; 3- Bộ 
phận Một cửa có đủ nguồn lực và điều kiện 
cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn được phân cấp hoặc ủy quyền.

Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn 
phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp 
với các cơ quan đơn vị chuyên môn tổ chức 
việc thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận 
hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận 
Một cửa.

Các cơ quan, đơn vị chuyên môn cử 
công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn quy định 
tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/
NĐ-CP và có đủ trình độ, năng lực chuyên 
môn và thẩm quyền để thực hiện toàn bộ 
quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả 
kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 6/1/2019.
PBGDPL

(Xem tiếp trang 27)
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TĂNG CƯỜNG ĐấU TRANH 
VỚI TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Những năm gần đây, tội phạm mua bán 
người trên các tuyến biên giới tỉnh Điện 
Biên vẫn còn những diễn biến phức tạp. 

Có thể thấy, nhiều phụ nữ và trẻ em nhẹ dạ, cả 
tin, thường bị các đối tượng xấu lợi dụng, lừa 
bán cho những người đàn ông Trung Quốc mua 
làm vợ, bóc lột sức lao động và lạm dụng tình 
dục. Đằng sau thực trạng này là hệ lụy buồn 
cùng những nỗi đau dai dẳng đối với gia đình 
và nạn nhân do tội phạm mua bán người gây ra.

19 vụ, 43 đối tượng phạm tội mua bán người 
được phát hiện, triệt phá là kết quả trong năm 
2017 và sáu tháng đầu năm 2018 mà phòng Cảnh 
sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên cung cấp. 
Thực tế cho thấy, thời gian qua trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên, tội phạm mua, bán người còn tiềm 
ẩn và diễn biến hết sức phức tạp, nạn nhân của 
các vụ án đều là những phụ nữ, trẻ em nhẹ dạ 
cả tin, trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế. 

Câu chuyện về cô bé Hồ Thị D là một ví dụ điển 
hình. Trong chuyến công công tác gần đây khi 
ghé thăm gia đình em Hồ Thị D (SN 2002) ở bản 
Háng Lìa, xã Sa Lông, huyện Mường Chà, chúng 
tôi không khỏi ngỡ ngàng khi cô bé D nhút nhát, 
sợ sệt ngày nào đã trở nên vui vẻ, giao tiếp có phần 
mạnh dạn hơn. Đứa bé - con của Hồ Thị D cũng 
đã lẫm chẫm bước những bước đi đầu đời. Nắm 
chặt bàn tay tôi, D vui vẻ kể về cuộc sống hiện tại 
của mình, Em nói: sau khi trở về từ bên kia biên 
giới, nhờ cấp ủy chính quyền địa phương kết nối 
được với tổ chức Rồng Xanh, em đã được các cô 
chú và các anh chị đưa về Hà Nội học tiếp văn 
hóa và sau khi học xong em sẽ được học nghề để 
kiếm tiền nuôi con. Hai từ “nuôi con” nghe đến 
xót xa, nhói lòng. Người ta nói tuổi 15 là lứa tuổi 
trăng rằm, là lứa tuổi hồn nhiên, vô tư, mơ mộng 
nhất trong cuộc đời của mỗi người, ấy vậy mà Hồ 
Thị D lại được ông trời “ban phát” cho cái thiên 

chức làm mẹ khi em mới tròn 
15 tuổi - cái tuổi “ăn chưa no, lo 
chưa tới”. Trở lại câu chuyện của 
Hồ Thị D; vào một buổi tối như 
thường ngày, sau vài ba cuộc nói 
chuyện điện thoại với một gã đàn 
ông người Mông không hề biết 
mặt, em đã sẵn sàng đi chơi cùng 
hắn mà không hề biết rằng đó 
chính là cái đêm định mệnh làm 
thay đổi cuộc đời của em. Lại với 
“chiêu bài” tán tỉnh, yêu đương 
và hứa hẹn sẽ lấy về làm vợ của 
gã trai người Mông ở xã Ma Thì 
Hồ, Hồ Thị D mới lớn, chưa một 
lần va vấp đã tin tưởng đi theo 
hắn. Mới chỉ học dang dở lớp 7, 
vốn tiếng phổ thông ít ỏi, cô bé 

Từ trái qua phải: Đối tượng Lý A Chờ, Sùng A Chang và Vừ A 
Sanh phạm tội mua bán trẻ em tại địa bàn huyện Mường Nhé
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người Mông xinh tươi như bông 
hoa rừng đã ngoan ngoãn lên xe 
mà không hay biết rằng em sắp 
rơi vào tay bọn buôn bán người. 
Sau một đêm đi bằng xe máy lên 
đến cửa khẩu, Hồ Thị D đã bị 
bán qua tay 5 đối tượng và cuối 
cùng em bị bán làm vợ cho một 
người đàn ông Trung Quốc - hơn 
em 3 tuổi, đến lúc này em mới 
biết mình bị lừa bán. Về phần gia 
đình em, sau cái đêm thấy con 
gái đi chơi nhiều ngày không về, 
nghi ngờ là bị lừa bán sang Trung 
Quốc, cha mẹ em đã làm đơn gửi 
Cơ quan chức năng, mong có thể 
tìm thấy em trong thời gian sớm 
nhất. Câu chuyện của Hồ Thị D 
có lẽ là câu chuyện của rất nhiều phụ nữ và trẻ 
em tại các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên bị lừa bán làm gái mại dâm cho các 
nhà chứa hoặc làm vợ hờ bất hợp pháp ở bên kia 
biên giới. Trao đổi với chính quyền địa phương 
một số xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên chúng tôi 
được biết, trong những năm trở lại đây tình trạng 
phụ nữ và trẻ em trên địa bàn bị lừa bán sang 
Trung Quốc có chiều hướng gia tăng, các đối 
tượng cấu kết trong và ngoài biên giới hình thành 
đường dây tuyển mộ, dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ đưa 
qua biên giới bán cho các nhà hàng, khách sạn, 
dịch vụ kinh doanh mại dâm trá hình, điều này đã 
gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT 
trên địa bàn. Điều đáng báo động là bên cạnh số 
đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, không ít phụ 
nữ từng là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc lấy 
chồng hoặc làm gái mại dâm, khi trở về Việt Nam 
vì hám lợi đã lại trở thành tội phạm lừa bán phụ 
nữ, trẻ em, kể cả những người thân quen.

Xác định là địa bàn tiềm ẩn dấu hiệu phức 
tạp về tệ nạn mua bán người, lực lượng Cảnh sát 
hình sự trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động phối 
hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường công 
tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, rà soát số phụ 

nữ, trẻ em vắng mặt ở địa phương không rõ lý 
do, vắng mặt nghi bị lừa bán; các đường dây, 
tổ chức hoặc các đối tượng có biểu hiện nghi 
vấn phạm tội mua bán người để chủ động phòng 
ngừa, đấu tranh, ngăn chặn. Phối hợp chặt chẽ 
với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức 
xã hội mở các đợt tuyên truyền phổ biến, giáo 
dục pháp luật về tội phạm mua bán người, đồng 
thời thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt 
động của loại tội phạm này để quần chúng nhân 
dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham 
gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội 
phạm. Bên cạnh đó thực hiện tốt hỗ trợ ban đầu 
cho các nạn nhân bị mua bán trở về được hưởng 
các chế độ theo quy định của pháp luật.

Trước những diễn biến phức tạp của tội 
phạm mua bán người, thiết nghĩ để chặn đứng 
“vấn nạn” xã hội nguy hiểm này, cần nhiều hơn 
nữa sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt 
của các cơ quan chức năng, đồng thời cũng cần 
kiên quyết xử lý nghiêm minh những kẻ bất 
lương gây nỗi đau cho các gia đình nạn nhân, 
có như vậy, tội phạm mua bán người mới sớm 
bị đẩy lùi./.

Hoàng Xuân Sang 
PX03 Công an tỉnh Điện Biên

Công an huyện Tuần Giáo thường xuyên tăng cường cơ sở tuyên 
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tội phạm mua bán người.
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TRUNG TâM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIếU BóNG 
TỈNH ĐIỆN BIÊN THựC HIỆN TốT “NĂM DâN VẬN 

CHíNH QUYỀN - 2018”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn 
dặn: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân 
vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc 

gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng 
thành công”; 

Nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm 
quan trọng của công tác dân vận. Đảng, Nhà 
nước và chính quyền các cấp đã tăng cường 
chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-
NQ/TW ngày 3/6/2013 về “Tăng cường và đổi 
mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân 
vận trong tình hình mới”

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII tiếp 
tục khẳng định: Công tác dân vận là công việc 
của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo 
của Đảng tiến hành tập hợp vận động, đoàn 
kết Nhân dân, đưa các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 
phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây 
dựng sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi 
đường lối cách mạng của Đảng. Có ý nghĩa 
chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng nước 
ta, là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh 
đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan 
hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Hưởng ứng và nghiêm túc triển khai Kế 
hoạch số: 1219/KH-SVHTTDL ngày 04 tháng 
7 năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về triển khai thực hiện công tác dân vận 
năm 2018 “Năm dân vận chính quyền”. Trung 
tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh Điện 
Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch và vận 
động CBVC thực hiện công tác dân vận gắn 
với chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, 

phát huy lợi thế của công tác tuyên truyền bằng 
hình ảnh được lồng tiếng dân tộc, thông qua 
công tác chiếu phim lưu động để triển khai, cụ 
thể hóa, tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận 
ở cơ sở tại các địa bàn

Xác định rõ ý nghĩa nhân văn của công 
tác dân vận trong tình hình mới là: Trong giai 
đoạn hiện nay, nếu không chăm lo một cách cụ 
thể, chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần 
của Nhân dân, thì dù có nói bao nhiêu về công 
tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm 
chủ của Nhân dân cũng không có sức thuyết 
phục. Nâng cao hiệu quả, chất lượng của công 
tác chiếu bóng lưu động để thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền, bằng những hình ảnh, việc 
làm cụ thể của CBVC khi thực hiện nhiệm vụ 
chính trị, tiếp xúc, làm việc, sinh hoạt, giúp đỡ 
nhân dân, là việc làm thiết thực, nỗ lực củng 
cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà 
nước, tạo đồng thuận xã hội, phát huy khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với yêu cầu của 
công tác dân vận trong tình hình mới.

Trung Tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng 
tỉnh Điện Biên hiện có 8 Đội chiếu bóng lưu 
động, được phân bố và hoạt động trên 8/10 
huyện, mỗi năm được giao thực hiện 1.400 
buổi chiếu phim lưu động. Mục tiêu của đơn 
vị là hướng các hoạt động về cơ sở; lấy địa bàn 
cơ sở thôn bản thuộc các xã biên giới, vùng 
cao, sâu, xa, hẻo lánh, vùng dân tộc thiểu số 
sinh sống… làm nơi hoạt động thường xuyên 
và căn bản.

Với địa hình phức tạp, địa bàn chia cắt, 
giao thông đi lại khó khăn, thời tiết thất thường, 
khắc nghiệt, mật độ dân số phân bố không 
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đồng đều, các dân tộc thiểu số sống tập tản 
mạn ở vùng cao, hẻo lánh, biên giới; hạ tầng 
cơ sở của vùng đất biên cương này còn nghèo 
nàn, lạc hậu, hầu hết các bản mà đơn vị đến 
phục vụ đều không có điện, chưa có điều kiện 
được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại 
chúng, sóng truyền hình, đời sống vật chất, văn 
hóa tinh thần còn rất nhiều thiếu thốn. Trình độ 
dân trí, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân 
dân còn nhiều hạn chế, tình hình dân di cư tự 
do, mua bán tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, 
mua bán người, vượt biên trái phép, tàng trữ 
các loại vũ khí vật liệu nổ, các thế lực thù địch 
chưa bao giờ từ bỏ ý định thực hiện chiến lược 
“diễn biến hòa bình” lợi dụng vấn đề dân tộc, 
tôn giáo tuyên truyền đạo trái phép, tiềm ẩn 
nhiều diễn biến phức tạp, khó lường… một số 
bà con do ít hiểu biết về pháp luật, điều kiện 
kinh tế khó khăn rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lôi 
kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật. 

Đứng trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo 

của Sở VHTT&DL, đơn vị xác định: Chiếu 
bóng lưu động ở các địa bàn này là thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, “Ở đâu có nhân dân thì 
ở đó có dấu chân những người chiếu bóng”; 
Với 1.400 buổi chiếu phim/01 năm, để đến 
được các điểm chiếu, viên chức các đội chiếu 
bóng lưu động phải trèo đèo, lội suối, men 
theo những con đường mòn ven núi, bên cạnh 
là vực sâu.... có những điểm chiếu cách trung 
tâm huyện, xã khoảng 70-80km mà ngay cả 
đến phương tiện xe máy cũng không thể đi 
được, nhiều khi  phải đi bộ hoặc phải thuê 
ngựa thồ thiết bị hay nhờ bà con khiêng vác 
giúp. Hình ảnh những chiếc xe máy, đằng sau 
là thùng tôn để máy chiếu, phông bạt, đầu đĩa 
và những vật dụng, tư trang cá nhân khác từ 
lâu đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người 
dân nơi các anh đến. Gian nan, vất vả là thế, 
nhưng cảm nhận được sự háo hức, mong chờ 
của bà con, nhìn những nụ cười ngây thơ của 
những đứa trẻ, chân đất hớn hở chạy theo xe 
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reo mừng; ánh mắt chăm chú không rời màn 
hình của các cụ già; kết thúc buổi chiếu, những 
cái bắt tay cảm ơn ríu rít của người dân và câu 
hỏi “Khi nào quay trở lại” mới thấy được “cái 
khát văn hóa” của bà con nơi đây. Đó thực sự 
là nguồn cổ vũ động viên lớn, thôi thúc cả đội 
lại tiếp tục hành trình, vượt qua mọi gian nan 
để mang phim ảnh đến với bà con những vùng 
sâu vùng xa hơn. Với lòng yêu nghề, tinh thần 
trách nhiệm, trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều 
kiện nào, từng thước phim vẫn tiếp tục và sẽ 
được lan tỏa sâu rộng, mang ánh sáng văn hóa 
của Đảng, sưởi ấm niềm tin cho đồng bào các 
dân tộc;

Thường xuyên bám sát cơ sở, không 
ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền là tiêu chí hoạt động, quyết định 
hiệu quả hoạt động của các đội chiếu bóng lưu 
động. Tư liệu phim được lựa chọn hài hòa giữa 
yếu tố chính trị và thẩm mỹ, giải trí, với nhiều 
đề tài, thể loại khác nhau như phim truyện, tài 
liệu, hoạt hình, giải trí... kết hợp lồng ghép 
tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước như: Tuyên truyền 

ATGT, bảo vệ môi trường, phòng chống ma 
túy, phòng chống bạo lực gia đình, kế hoạch 
hóa gia đình, xóa đói giảm nghèo, phòng 
chống mua bán người qua biên giới, bảo tồn 
các lễ hội truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo 
tích cực giữ vững khối đoàn kết dân tộc và ổn 
định chính trị……  xây dựng nhiều Video, clip 
ngắn theo từng chủ đề, hình ảnh sinh động, 
nội dung hay, phù hợp với phong tục tập quán, 
được lồng tiếng dân tộc để bà con dễ hiểu, dễ 
đón nhận. CBVC làm công tác chiếu bóng lưu 
động phải tự học và phải sử dụng được ít nhất 
hai thứ tiếng dân tộc (Thái, Mông) để giao tiếp, 
tuyên truyền; phải hiểu được ngôn ngữ, phong 
tục, tập quán của từng địa phương, từng dân 
tộc, đi sâu vào đời sống của nhân dân, để công 
tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả. Chiếu 
bóng lưu động ở những vùng này được đánh 
giá là một kênh thông tin tuyên truyền trực tiếp 
tới người dân, mang lại hiệu quả tích cực, nhất 
là ở cơ sở và trở thành người bạn thân thiết của 
mọi người, là buổi sinh hoạt cộng đồng bổ ích, 
đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt 



DIỄN ĐÀN

35TÖ PHAÙP ÑIEÄN BIEÂN

khó khăn trên địa bàn tỉnh;
Hàng đêm màn ảnh chiếu bóng lưu động 

vẫn bừng sáng trên khắp các bản mường xa 
xôi mang ánh sáng của Đảng, văn hóa, tinh 
thần tới cho đồng bào các dân tộc, âm thầm 
đưa các chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lặng 
lẽ góp phần phổ biến kiến thức, định hướng 
thẩm mỹ, nghệ thuật, rút ngắn dần khoảng 
cách mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân 
nơi đây. CBVC làm công tác chiếu bóng lưu 
động thường xuyên nắm tình hình nhân dân, 
dư luận xã hội để giúp Ngành, đơn vị, đề 
xuất với các ngành, cấp đánh giá và dự báo 
chính xác những diễn biến, tâm tư, nguyện 
vọng của các tầng lớp nhân dân… để có chủ 
trương, chính sách phù hợp, giải quyết kịp 
thời nguyện vọng chính đáng, vấn đề bức 
thiết của nhân dân. Qua tuyên truyền tạo sự 
chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp 
hành pháp luật, giữ vững kỷ cương, đảm bảo 
an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội, củng cố thế trận lòng dân 
ngày càng vững chắc nơi biên giới Tây Bắc 
của tổ quốc. 

Hưởng ứng phong trào Với chủ đề 
“Năm dân vận chính quyền 2018”; Nhớ về 
câu nói của Bác “Tuyên truyền là đem một 
việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, 
dân làm…. Thấy dân làm việc gì, bất kỳ to 
nhỏ, ta cũng ra tay làm giúp. Đó là cách gây 
cảm tình tốt nhất, nó sẽ giúp cho việc tuyên 
truyền kết quả gấp bội”.

Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng 
đã tăng cường công tác giáo dục đạo đức công 
vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục 
vụ nhân dân cho đội ngũ CBVC, về vai trò, vị 
trí và tầm quan trọng của công tác dân vận, 
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong cách 
làm việc theo hướng ngày càng gần dân, tôn 
trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân 
dân phục vụ, Thực hiện “Dân vận khéo”,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”. 

Kết thúc mỗi buổi chiếu phim, khi trời đã 
về khuya, thấp thoáng những bó đuốc sáng 
hay ánh đèn pin trên các nẻo đường về nhà. 
Đằng sau những tiếng cười, niềm vui của bà 
con, anh em chiếu bóng lưu động vẫn lặng lẽ 
với các công việc còn lại của mình, để tiếp tục 
cho một ngày mai, một hành trình mới.

Từ tờ mờ sáng, tĩnh mịch, bà con vẫn còn 
đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc 
mệt nhọc, le lói ánh đèn dầu, đèn pin của các bà, 
các chị dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả 
gia đình… anh em các đội chiếu bóng lưu động 
cũng đã chằng buộc thiết bị và lên đường, di 
chuyển tới điểm chiếu mới. Khi tới nơi, trong 
lúc chờ ánh hoàng hôn dần tắt để chuẩn bị cho 
một buổi tối chiếu phim, anh em đội chiếu bóng 
lưu động tranh thủ thời gian giúp đỡ bà con khi 
thì dựng nhà, sửa lại mái bếp, san lại cái nền 
nhà, bổ củi, xay ngô, giã gạo, thu hoạch lúa, 
ngô…. Chiều tối cùng gia đình ăn bữa đơn giản, 
đạm bạc nhưng đầm ấm nghĩa tình và nhanh 
chóng thực hiện công tác chuyên môn chiếu 
bóng lưu động phục vụ bà con. 

Những hình ảnh rất đẹp ấy mãi in đậm 
trong trí nhớ của những người dân nơi đây, gắn 
bó tình cảm giữa bà con dân tộc với cán bộ viên 
chức chiếu bóng lưu động. Làm ngời sáng hình 
ảnh người chiến sỹ văn hóa trong thời kỳ mới, 
góp phần quan trọng trong việc tổ chức thực 
hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên 
truyền; Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân 
dân từng bước được cải thiện; Tác động tích 
cực đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh 
và khối đại đoàn kết toàn dân đáp ứng yêu cầu 
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong 
tình hình mới./.

Dương Thanh 
Trung tâm Phát hành Phim và chiếu bóng 

tỉnh Điện Biên
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Ly hôn do bạo lực...
hợp khi trong gia đình có sự mâu thuẫn, 
xung đột.

Ngoài ra, tình trạng nghèo đói, thiếu 
việc làm, kết hôn sớm, ép kết hôn, ngoại 
tình, bên cạnh đó cộng đồng còn thờ ơ với 
hành vi bạo lực gia đình, chính quyền xử lý 
bạo lực gia đình chưa triệt để, sự vào cuộc 
của các cấp ủy, chính quyền còn còn ít và 
hiệu quả chưa cao.

Trong số hơn 3.500 vụ bạo lực gia đình, 
có 719 nạn nhân bạo lực gia đình được khám 
và điều trị tại cơ sở y tế, còn hầu hết số vụ 
bạo lực gia đình được nạn nhân giấu giếm vì 
lo giữ thể diện cho gia đình, người thân, chỉ 
đến khi hậu quả quá nghiêm trọng mới được 
phát hiện, hoặc mới tìm đến sự trợ giúp

Bạo lực gia đình không còn là chuyện 
riêng của mỗi nhà, mà là trách nhiệm của toàn 
xã hội. Do đó để ngăn chặn các hành vi bạo 
lực trong gia đình, trước hết các cơ quan chức 
năng phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên 
truyền phổ biến pháp luật tới quần chúng 
nhân dân, nhất là Luật Phòng, chống bạo lực 
gia đình, Luật Hôn nhân Gia đình tới vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ 
chức hòa giải ở khu dân cư, các mô hình, câu 
lạc bộ phòng chống tội phạm, phòng chống 
bạo lực gia đình… để người dân tham gia, 
góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, 
lành mạnh.

Huy Tuấn 
Đài PTTH tỉnh Điện Biên

(Xem tiếp trang 18)

KếT qUẢ 10 NĂM TUyÊN TRUyềN...
luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình 
tới 100% cơ sở hội; Kịp thời giải quyết đơn 
thư khiếu nại, không để tồn đọng. Trong 10 
năm qua, các cấp Hội đã phối hợp với các cơ 
quan liên quan giải quyết trên 1.000 đơn thư 
có liên quan đến hôn nhân và gia đình, bạo 
lực gia đình đối với phụ nữ, trẻ em, tranh chấp 
đất đai, tài sản… Đồng thời cấp Hội phối hợp 
với các đoàn thể và cơ quan chức năng hòa 
giải thành công trên 1.500 vụ về hôn nhân gia 
đình, giúp cho gần 250 cặp vợ chồng rút đơn 
ly hôn trở về đoàn tụ gia đình. 

Ngoài ra Hội còn chú trọng tới việc tuyên 
truyền thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, tổ 
chức triển khai học tập tại 130/130 cơ sở xã, 
phường, thị trấn. Song song với những hoạt 
động trên, công tác củng cố tổ chức cơ sở 

Hội được chú trọng, đến nay Hội có 79.075 
hội viên sinh hoạt ở 1.813 chi hội cơ sở. Với 
nhiều hình thức phong phú, nội dung trọng 
tâm và xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở nên công 
tác tuyên truyền về PCBLGĐ đã được cán 
bộ hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng 
và từng bước nhận thức rõ hơn về việc để 
tạo dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, 
mọi thành viên trong gia đình đều có quyền 
bình đẳng, có trách nhiệm đóng góp công sức 
vun đắp, cùng chia sẻ, gánh vác công việc 
gia đình cùng nhau, góp phần không nhỏ vào 
việc giảm thiểu bạo lực gia đình, kịp thời can 
thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình 
một cách hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh./.

Nguyễn Thị Tuyết 
Phó ban Tuyên huấn Hội nông dân tỉnh

Tiếp theo trang 17)


