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1 - Tham mưu Ban Thường vụ, 
Thường trực Tỉnh ủy ban hành 
trên 30 văn bản. Chuẩn bị tốt nội 

dung, chương trình phục vụ các cuộc giao ban 
Thường trực Tỉnh ủy với khối Nội chính và 
triển khai nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của 
Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận

2 - Chuẩn bị tốt nội dung Hội nghị tập 
huấn nghiệp vụ công tác Nội chính 
Đảng cho cán bộ chủ chốt hai cấp 

tỉnh, huyện.

3 - Tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn 
đốc xử lý 141 đơn thư khiếu nại, tố 
cáo của công dân gửi đến Ban và 

đơn do Thường trực Tỉnh ủy giao (120  đơn 
gửi đến Ban; 21 đơn do Thường trực Tỉnh ủy 
chuyển đến); đã xử lý 30/32 đơn, chuyển cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết 32 đơn. Trực 
tiếp xác minh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy 
chỉ đạo xử lý 19 đơn. 

BAN BIÊN TẬP

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 
CỦA BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TĨNH

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh 
tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính, CCTP, phòng chống tham nhũng
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5 - Phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương nắm chắc tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là an ninh trật tự tại các địa bàn trọng 
điểm; xác minh một số thông tin phản ánh về một số vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, 

tham nhũng báo cáo và tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết.

6 - Chủ trì, phối hợp kiểm tra, rà soát 180 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực 
hiện các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước năm 2018 theo Kế hoạch số 195-KH/TU 
ngày 12/9/2019 

7 - Xây dựng, ban hành Chương trình kiểm tra, đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện nhiệm vụ nội chính, PCTN, cải cách tư pháp năm 2019 tại 05 cấp uỷ, địa 
phương, đơn vị. 

4 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Ban Tiếp công 
dân tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ 10/10 phiên tiếp công dân định kỳ hằng 
tháng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đôn đốc giải quyết dứt điểm 21 vụ việc được 

đồng chí Bí thư kết luận tại phiên tiếp dân. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan rà 
soát các đơn thư tồn đọng, kéo dài trên địa bàn báo cáo và tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy chỉ đạo giải quyết. 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng  
và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đồng chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ
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Ban Nội chính và Văn phòng Tỉnh ủy lý kết quy chế phối hợp công tác tiếp dân, xử lý đơn thư
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NĂM 2019

1Số 19 - Tháng 10/2019

SỐ 19
NĂM 2019

9. Phát hành 04 số Bản tin Nội chính Hà Tĩnh cung cấp cho các cơ quan khối Nội chính 
trên toàn tỉnh và 262 xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công 
tác nội chính và PCTN ở các địa phương, đơn vị.

8.  Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, xây dựng và 
tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 thuộc lĩnh vực nội chính, 
PCTN và CCTP; Phối hợp với văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu  tiếp 

dân, xử lý đơn thư.
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MỘT QUY ĐỊNH THIẾT THỰC KỊP THỜI 
VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

TS. ĐẶNG DUY BÁU

Tiến tới Đại hội 
Đảng các cấp 
và kỷ niệm 90 

năm thành lập Đảng, ngày 
23/9/2019 Bộ Chính trị ban 
hành Quy định 205-QĐ/TW 
“Về vấn đề kiểm soát quyền 
lực trong công tác cán bộ 
và chống chạy chức, chạy 
quyền” là rất kịp thời và đáp 
ứng được sự quan tâm của 
đông đảo cán bộ, đảng viên 

và nhân dân.
Đảng ta là Đảng lãnh 

đạo, Đảng cầm quyền, nên 
việc phân công cán bộ giữ 
các chức vụ trong Đảng, 
trong cơ quan Nhà nước và 
trong hệ thống chính trị là rất 
hệ trọng. Thực tiễn 90 năm 
qua đã cho thấy sự thành bại 
của cách mạng, sự phát triển 
đi lên hay tụt hậu của phong 
trào, uy tín của Đảng đối với 

đông đảo quần chúng nhân 
dân đều phụ thuộc vào đội 
ngũ cán bộ của Đảng. Như 
vậy, rõ ràng quyền lực và uy 
tín của Đảng phụ thuộc vào 
đội ngũ cán bộ, nên làm sao 
để kiểm soát được quyền lực 
và chống bệnh chạy chức, 
chạy quyền, trong việc đào 
tạo, bồi dưỡng, đánh giá, cân 
nhắc, đề bạt cán bộ là điều 
Đảng luôn đặt ra trong nội 

Ảnh: Tư liệu
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dung xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng. Điều mới trong Quy 
định 205 là ở chỗ đã đến lúc 
cần chỉ rõ ra và cần có cơ 
chế để kiểm soát trong quá 
trình thực hiện.

Quy định toát lên tinh 
thần quyết tâm chiến lược và 
tính chiến đấu của Đảng ta 
trước một thực tế đang diễn 
ra phổ biến đến nỗi ai cũng 
biết, đâu cũng có và đây trở 
thành “một tệ nạn” trong 
bộ máy của Đảng, của Nhà 
nước và hệ thống chính trị 
mà cần phải tìm mọi cách để 
kịp thời loại trừ. Đây cũng 
là một trong những nội dung 
quan trọng để nâng cao vai 
trò lãnh đạo, sức chiến đấu 
và năng lực cầm quyền của 
Đảng; thực hiện Nghị quyết 
TW4 (khóa XII) về việc 
chống “tham nhũng” trong 
công tác cán bộ của Đảng. 

Quy định này vừa ban 
hành đã có sức lan toả 
nhanh, được toàn Đảng, 
toàn dân hưởng ứng, đồng 
tình và sẵn sàng hành động 
để thực hiện theo sự lãnh 
đạo và chỉ đạo của các cấp 
uỷ Đảng, bởi nội hàm của 
Quy định đã biểu đạt đúng 
lòng dân, đúng mong muốn 
của cán bộ, đảng viên, đáp 
ứng nguyện vọng của mọi 
người chân chính trong xã 
hội. Quy định nêu rõ: “Kiểm 
soát quyền lực từ cấp uỷ, tổ 
chức Đảng, tập thể lãnh đạo 
địa phương, cơ quan, đơn vị, 

người đứng đầu, cho đến cán 
bộ tham mưu và tới tận nhân 
sự”. Như vậy là người thuộc 
chức trách, ai ở vị trí nào 
thì trách nhiệm được minh 
định rõ ràng tới đó. Khoản 
3, Điều 11 Quy định chỉ rõ 
những hành vi bao che, tiếp 
tay cho chạy chức, chạy 
quyền, đó là: “Lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn hoặc dùng uy 
tín, ảnh hưởng của bản thân 
và gia đình gợi ý, tác động, 
gây áp lực đến người khác 
quyết định hoặc tham mưu, 
đề xuất, nhận xét, đánh giá, 
biểu quyết, bỏ phiếu, giới 
thiệu theo ý mình”. Vẫn 
biết cuộc sống đang diễn ra 
muôn màu muôn vẻ, huống 
chi là ở lĩnh vực cán bộ rất 
nhạy cảm. Song nếu các cấp 
ủy Đảng và người đứng đầu 
thực hiện được những điều 
như Quy định 205 đã nêu 
thì tin rằng có thể ngăn chặn 
được những hành vi này 
và chắc chắn sẽ giảm thiểu 
được sự thiếu minh bạch, 
sự lợi dụng chức quyền để 
“tham nhũng” trong công tác 
cán bộ.

Với nội dung công khai, 
rành rọt, cặn kẽ của Quy định, 
một lần nữa thấy rõ tính thực 
tiễn và quyết tâm của Trung 
ương Đảng trong việc làm 
trong sạch việc tuyển chọn 
đội ngũ cán bộ, tạo thêm lòng 
tin của quần chúng nhân dân 
đối với Đảng. Vì thế lần này, 
trong quá trình chuẩn bị Đại 

hội Đảng các cấp cần phải 
tổ chức quán triệt và thực 
thi Quy định 205 một cách 
nghiêm túc, bài bản để thực 
sự có hiệu lực và hiệu quả. 
Quy định cũng đã nêu rõ 
những giải pháp thực hiện, 
song trước hết và kịp thời 
cần thực thi ngay một số giải 
pháp:

Các cấp uỷ Đảng và bản 
thân người đang nắm quyền 
lực về công tác cán bộ phải 
tự soát xét lại vừa qua trong 
công tác cán bộ đã thực sự 
công minh chưa, đã xem xét, 
đánh giá cán bộ trên cơ sở 
tiêu chuẩn chưa, có những 
ưu khuyết điểm gì; nhận rõ 
xem trong đội ngũ cán bộ 
còn có “sâu mọt” lọt vào 
không; trong công tác cán bộ 
còn có phần nào, điểm nào, 
hiện tượng nào bị lợi dụng 
cần phải xem xét, theo đó đề 
ra giải pháp bổ cứu kịp thời 
để làm tốt hơn.

Cần gắn việc thực hiện 
Quy định 205-QĐ/TW với 
Quy định số 101-QĐi/TW, 
ngày 07/6/2012 của Ban 
Bí thư (khoá XI) và Quy 
định số 08-QĐi/TW, ngày 
25/10/2018 của Ban Chấp 
hành Trung ương khoá XII 
về trách nhiệm nêu gương. 
Bởi phạm vi điều chỉnh mà 
Quy định 205 nêu ra bao 
hàm tất cả những người 
đứng đầu từ các ban, ngành, 
đoàn thể ở Trung ương đến 
các tỉnh, thành, huyện, thị và 
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tận cơ sở. Trong mọi công 
việc người đứng đầu phải 
nêu gương sáng, tiên phong, 
gương mẫu đi đầu trong 
chấp hành và lãnh đạo thực 
hiện. Đặc biệt về mặt quyền 
lực, trong công tác cán bộ 
bản thân người đứng đầu 
lúc này hơn lúc nào và hơn 
ai hết phải chứng tỏ mình 
có phải là người công minh, 
chính trực, thực thi công vụ 
đúng đắn, sử dụng quyền lực 
đúng với quy định của Trung 
ương và pháp luật không; có 
tư túi, tham nhũng, có đặc 
quyền, đặc lợi… trong công 
tác cán bộ không. Nếu làm 
minh bạch như vậy thì sẽ 
mang đến hiệu ứng vô cùng 
quan trọng.

Cần phải dựa vào cán 
bộ, công chức, viên chức, 
dựa vào nhân dân và công 
luận để phát hiện các kiểu 
“chạy chức, chạy quyền”, 
ai chạy, chạy cho ai để có 
giải pháp kiểm soát đối với 
các hình thức chạy và thủ 
đoạn chạy ở mọi lúc, mọi 
nơi, mọi kiểu mà Khoản 2, 
Điều 10 của Quy định đã 
chỉ rõ: “Tặng quà, tiền, bất 
động sản, sắp xếp các hoạt 
động như đi tham quan, vui 
chơi, giải trí… nhằm mục 
đích để có được quyền lợi”. 
Cần tìm cách để phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý nghiêm và 
kịp thời các hình thức, các 
biểu hiện chạy, các cách 
chạy, kiểu chạy như vậy 

trong quá trình triển khai 
công tác cán bộ.

Cơ quan kiểm tra của 
Đảng, thanh tra của Nhà 
nước, các cơ quan giám sát 
của Quốc hội, HĐND, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội từ Trung 
ương đến địa phương phải 
thường xuyên kiểm tra, 
thanh tra, giám sát các cơ 
quan, đơn vị các cấp, cán 
bộ, công chức, viên chức, 
đảng viên có thẩm quyền 
trong công tác cán bộ ở tất 
cả các công đoạn, từ khâu 
đánh giá đến quy hoạch, đến 
bầu cử, cho đến khi ra quyết 
định. Kiên quyết không để 
lọt những người không xứng 
đáng, không đủ tư cách nắm 
giữ quyền lực, vị trí lãnh đạo 
ở các cấp do chạy chức, chạy 
quyền mà có.

Cần tuyên truyền, phổ 
biến rộng rãi Quy định 205 
của Bộ Chính trị trong toàn 
Đảng, toàn dân một cách 
công khai để mọi người hiểu 
được nội dung, liên hệ với 
thực tiễn ở từng nơi, từng 
lúc trong quá trình chuẩn 
bị và tiến hành Đại hội 
Đảng các cấp, để quy định 
nhanh chóng phát huy được 
sức mạnh và hiệu lực trong 
cuộc sống, gắn liền với việc 
chống tham ô, tham nhũng, 
lãng phí; để công tác cán bộ 
của Đảng được kiểm soát 
chặt chẽ hơn; tệ chạy chức, 
chạy quyền được đẩy lùi. 

Đây là việc rất hệ trọng đối 
với Đảng ta lúc này nhằm 
tăng cường sức chiến đấu 
và vai trò lãnh đạo, năng lực 
cầm quyền cũng như uy tín 
và niềm tin đối với nhân dân.

Nhìn lại 90 năm từ ngày 
Đảng ra đời cho đến hôm 
nay, Đảng đã mang đến cho 
dân tộc ta thắng lợi này đến 
thắng lợi khác. Có được 
điều đó là nhờ đội ngũ cán 
bộ, đảng viên qua các thế 
hệ nối tiếp nhau làm nên. 
Ngày nay trong sự nghiệp 
đổi mới, chính đội ngũ cán 
bộ, đảng viên của Đảng đang 
cùng toàn dân đưa sự nghiệp 
cách mạng đạt được những 
mốc son mới. Song thực tiễn 
đang đặt ra cho Đảng trách 
nhiệm phải hết sức quan tâm 
hơn nữa việc đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ vững 
vàng trước mọi thách thức 
để đưa sự nghiệp đổi mới 
tiếp tục phát triển. Trong quá 
trình đó thì việc chọn lựa đội 
ngũ cán bộ thật khách quan, 
có đủ bản lĩnh, đủ trình độ 
đi đôi với việc chống chạy 
chức, chạy quyền để loại 
trừ, gạt bỏ những “sâu mọt” 
trong đội ngũ cán bộ là hết 
sức cấp bách và cần thiết. Vì 
vậy thực hiện tốt Quy định 
205-QĐ/TW cũng là một 
việc thiết thực để kỷ niệm 
Đảng ta tuổi 90 và đưa Đại 
hội Đảng các cấp thành công 
tốt đẹp.



Năm 2019 diễn 
ra trong bối 
cảnh tình hình 

kinh tế, chính trị thế giới, 
khu vực và trong nước có 
nhiều diễn biến phức tạp, 
tác động trực tiếp đến sự 
ổn định và phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh nhà, đặt 
ra cho lực lượng Công an 
nhiều yêu cầu, nhiệm vụ 

chính trị cần tập trung giải 
quyết; song dưới sự chỉ đạo 
thường xuyên của Bộ Công 
an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám 
đốc Công an tỉnh đã đoàn 
kết, nỗ lực chỉ đạo Công an 
các đơn vị, địa phương tham 
mưu nhiều chủ trương, giải 
pháp hiệu quả bảo đảm an 
ninh trật tự (ANTT); tập 

trung triển khai quyết liệt 
nhiều phương án, kế hoạch, 
giải quyết nhiều vấn đề 
phức tạp nảy sinh về ANTT; 
công tác phòng chống tội 
phạm được tập trung chỉ đạo 
với nhiều đợt cao điểm tấn 
công trấn áp tội phạm mang 
lại nhiều điểm nhấn, tạo 
chuyển biến tích cực về trật 
tự an toàn xã hội, đặc biệt là 
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Đại tá VÕ TRỌNG HẢI
UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án

CÔNG AN HÀ TĨNH TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH 
PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ 

TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020
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trong công tác phòng ngừa, 
đấu tranh với tội phạm ma 
túy; tệ nạn xã hội, tín dụng 
đen; điều tra, khám phá tội 
đạt tỷ lệ cao; công tác quản 
lý nhà nước về ANTT được 
tăng cường... Qua đó, đã 
góp phần giữ vững ổn định 
an ninh quốc gia, kiềm chế 
tình hình tội phạm, phục vụ 
đắc lực nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Theo quy luật hàng năm, 
càng gần đến Tết Nguyên 
đán, hoạt động của tội phạm 
và các tệ nạn xã hội càng 
diễn biến phức tạp, nhất là 
tội phạm xâm phạm về trật 
tự xã hội; buôn lậu, gian lận 
thương mại, buôn bán, sản 
xuất hàng giả, hàng kém 
chất lượng; mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ trái phép 
các chất ma túy, vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 
pháo nổ; các tệ nạn xã hội 
như đánh bạc, ma túy, mại 
dâm… Đồng thời, đây cũng 
là thời điểm diễn ra nhiều sự 
kiện, hoạt động, lễ hội, nhất 
là khu vực công cộng; mật 
độ và lưu lượng người tham 
gia giao thông đông, tiềm 
ẩn nhiều phức tạp về tai nạn 
giao thông và trật tự công 
cộng.

Ngay từ những tháng 
cuối năm 2019, trên cơ sở 
chỉ đạo của lãnh đạo Bộ 
Công an, Thường trực Tỉnh 
ủy và UBND tỉnh; Công 
an tỉnh đã chỉ đạo soát xét, 

đánh giá tình hình, tính 
chất từng địa bàn, tuyến, 
lĩnh vực, hệ loại đối tượng; 
chủ động mở đợt cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm, 
đảm bảo an ninh trật tự và 
nhiều đợt cao điểm chuyên 
đề nhằm bảo vệ tuyệt đối an 
toàn các sự kiện chính trị, 
xã hội quan trọng của đất 
nước, phục vụ nhân dân vui 
Xuân, đón Tết Nguyên đán 
Canh Tý và các lễ hội đầu 
năm 2020 an toàn.

Chủ động phối hợp tham 
mưu BTV Tỉnh ủy ban hành 
chỉ thị về  đảm bảo an ninh 
trật tự năm 2020 và tham 
mưu UBND tỉnh ban hành 
02 chỉ thị và nhiều văn bản 
chỉ đạo các cấp, các ngành 
và các đoàn thể trong hệ 
thống chính trị từ tỉnh đến 
cơ sở phối hợp với lực lượng 
Công an thực hiện cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm; 
tham mưu tổ chức Lễ mít 
tinh, diễu hành ra quân tấn 
công trấn áp tội phạm cấp 
tỉnh với quy mô hơn 1.200 
người tham gia nhằm huy 
động tối đa sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính 
trị và toàn xã hội, khơi dậy 
khí thế tích cực tham gia 
phòng ngừa, phát hiện, đấu 
tranh với các loại tội phạm 
và vi phạm pháp luật.

Chủ động tham mưu cấp 
ủy, chính quyền và phối hợp 
với các lực lượng chức năng 
đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật, huy động cán bộ 
và nhân dân tích cực tham 
gia phòng ngừa, tố giác tội 
phạm, bảo đảm an ninh trật 
tự; phát động phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh tổ 
quốc” tại địa bàn cơ sở, tổ 
chức vận động bài trừ tệ nạn 
xã hội. Các cơ quan báo chí 
phát thanh, truyền hình trong 
và ngoài lực lượng Công an 
nhân dân tăng cường công 
tác tuyên truyền, thông tin, 
đăng tải hàng nghìn lượt 
tin, bài tuyên truyền về triển 
khai, kết quả cao điểm tấn 
công tội phạm, thông báo 
kịp thời phương thức, thủ 
đoạn hoạt động của các loại 
tội phạm, phản ánh về chiến 
công, thành tích trong điều 
tra, bắt giữ tội phạm.

Trên mặt trận bảo vệ an 
ninh quốc gia, Công an tỉnh 
đã chủ động triển khai công 
tác nắm, đánh giá, phân tích, 
dự báo tình hình; phòng 
ngừa, đấu tranh làm thất bại 
âm mưu hoạt động chống 
phá của thế lực thù địch, 
ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt 
động của số đối tượng phản 
động, cực đoan chống đối, 
các hoạt động tuyên truyền, 
phát triển tà đạo, không để 
các đối tượng có các hành 
vi kích động, gây phức tạp 
an ninh, trật tự, đảm bảo 
an ninh xã hội, an ninh văn 
hóa, bảo vệ chính trị nội bộ, 
bí mật nhà nước, đảm bảo 
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tuyệt đối an toàn hoạt động 
của các đoàn lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, các sự kiện văn 
hóa quan trọng diễn ra trên 
địa bàn.

Trong công tác đấu 
tranh phòng, chống tội 
phạm, đảm bảo trật tự an 
toàn xã hội, Công an tỉnh 
đã chú trọng tăng cường các 
mặt công tác nghiệp vụ, coi 
trọng công tác quản lý hành 
chính để nắm người, nắm 
hộ; tập trung đánh trúng, 
đánh mạnh vào các loại tội 
phạm, tệ nạn xã hội trọng 
điểm, thực hiện có hiệu quả 
đợt cao điểm tấn công trấn 
áp tội phạm; chủ động phối 
hợp, bố trí lực lượng kiểm 

soát và tuần tra mật phục tại 
các khu vực, tuyến, địa bàn 
trọng điểm.

Dưới sự chỉ đạo của 
Đảng ủy, Ban Giám đốc 
Công an tỉnh, qua 01 tháng 
triển khai đợt cao điểm tấn 
công trấn áp tội phạm, Công 
an các đơn vị, địa phương 
đã đạt được những kết quả 
tích cực, đáng khích lệ, 
trong đó có nhiều thành tích 
đặc biệt xuất sắc, được cấp 
ủy, chính quyền các cấp và 
quần chúng nhân dân ủng 
hộ, đánh giá cao, cụ thể là: 
Đã điều tra khám phá 39 
vụ, 95 đối tượng phạm pháp 
hình sự; trong đó, đã tập 
trung lực lượng khẩn trương 

điều tra, làm rõ các vụ giết 
người, cố ý gây thương tích; 
đấu tranh, triệt phá nhiều 
ổ nhóm liên quan đến hoạt 
động “tín dụng đen”, lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản, trộm 
cắp xe máy,... sớm ổn định 
tình hình ANTT trên địa 
bàn; bắt giữ, xử lý 25 vụ, 25 
đối tượng xâm phạm trật tự 
quản lý kinh tế; 46 vụ, 54 
đối tượng vi phạm về bảo 
vệ môi trường, an toàn vệ 
sinh thực phẩm; tập trung 
đấu tranh có hiệu quả tình 
trạng mua bán, vận chuyển, 
tàng trữ pháo trái phép, bắt 
47 vụ, 58 đối tượng; thu giữ 
gần 01 tấn pháo các loại. 
Lực lượng Công an đã tổ 

Công an Hà Tĩnh ra quân trấn áp tội phạm
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chức ra quân đấu tranh với tội phạm ma túy, 
triệt phá các tụ điểm mua bán lẻ, các điểm 
sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà hàng, 
khách sạn, quán karaoke...; bắt giữ 28 vụ, 
57 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển 
và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 
30 bánh heroin, trên 6.500 viên ma túy tổng 
hợp; đấu tranh, bắt giữ 73 vụ, 297 đối tượng 
hoạt động lô đề, cờ bạc trên địa bàn. Trên 
lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 
lực lượng Cảnh sát giao thông 02 cấp đã mở 
đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông, huy động tối đa 
lực lượng, phương tiện tăng ca, tăng lượt 
tuần tra, kiểm soát khép kín các địa bàn 
phức tạp về trật tự an toàn giao thông; tập 
trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi 
vi phạm; kết quả đã phát hiện, lập biên bản 
xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm, tước 
GPLX gần 400 trường hợp...; bảo vệ an 
toàn Trại tạm giam, nhà tạm giữ, các phiên 
tòa xét xử; thực hiện nghiêm các quy định 
về tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục, cải 
tạo phạm nhân, không để xảy ra trốn trại, 
thông cung trong quá trình giam giữ.

Bước đầu có được những thành tích, kết 
quả nổi bật nói trên, lực lượng Công an toàn 
tỉnh đã đồng sức đồng lòng với tinh thần, 
quyết tâm cao nhất, kiên quyết tấn công 
trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật. Thời 
gian tới, tình hình an ninh trật tự trên địa 
bàn sẽ còn diễn biến phức tạp, lực lượng 
Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy 
những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, 
thách thức, tập trung thực hiện đợt cao điểm 
tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và 
sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nỗ lực, 
phấn đấu, quyết tâm giữ vững ổn định chính 
trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ 
nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành 
mạnh, bình yên./.

Đón 
Xuân 
sang, 
đẩy 

mạnh 
đấu 

tranh, 
ngăn 
chặn 
tham 
nhũng 
quan 
liêu; 
làm 

trong 
sạch 
cơ 

quan 
chính  
đảng

Mừng 
Tết 
đến, 
tăng  
cường 
thanh 
lọc, 
loại 
trừ 

thoái 
hóa 
biến 
chất; 
giữ 

nghiêm 
minh 

bộ 
máy 
công 
quyền



Thượng tá HOÀNG ANH TÚ
Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
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Công tác tuyển, giao quân là 
một trong những nhiệm vụ chính 
trị quan trọng của cấp ủy, chính 
quyền địa phương các cấp, là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị, 
trong đó cơ quan quân sự chủ trì 
tham mưu. Thực hiện tốt công tác 
này góp phần nâng cao chất lượng 
xây dựng lực lượng bộ đội thường 
trực, tạo nguồn dự bị động viên, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới. 

Nhận thức sâu sắc 
tầm quan trọng 
đó, những năm 

qua, cùng với việc chăm lo 
phát triển kinh tế - xã hội, cấp 
ủy, chính quyền các cấp luôn 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện tốt nhiệm vụ quân 
sự, quốc phòng, đặc biệt công 
tác tuyển chọn và gọi công 
dân nhập ngũ được tổ chức 
triển khai thực hiện nghiêm 
túc, chặt chẽ, đúng quy trình, 
theo luật định, chất lượng 
thanh niên nhập ngũ ngày 
càng được nâng lên. 

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu 
giao quân, Bộ Chỉ huy quân 
sự (CHQS) tỉnh căn cứ vào 
các quyết định, chỉ thị, hướng 
dẫn của cấp trên, đã ban hành 

các văn bản, thông báo chỉ 
tiêu, hướng dẫn tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ, 
chỉ đạo Ban CHQS 13 huyện, 
thành phố, thị xã làm tốt 
công tác tham mưu giúp cấp 
ủy, chính quyền địa phương 
đề ra chủ trương lãnh đạo, 
kế hoạch tổ chức thực hiện. 
Đặc biệt Hội đồng Nghĩa vụ 
quân sự (HĐNVQS), cơ quan 
quân sự các cấp đã tổ chức tập 
huấn, hướng dẫn nghiệp vụ 
phương pháp đăng ký, thống 
nhất mẫu biểu, sổ sách, nội 
dung đăng ký, thống kê, cho 
đội ngũ cán bộ, nhân viên 
trực tiếp làm công tác đăng 

ký, thống kê. Ban CHQS các 
huyện, thị, thành phố đã phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan 
chức năng chỉ đạo HĐNVQS 
xã, phường, thị trấn và các cơ 
quan, xí nghiệp trên địa bàn 
đăng ký độ tuổi 17, tuổi sẵn 
sàng nhập ngũ (SSNN); xác 
định đúng các đối tượng tạm 
trú, tạm vắng, phân loại các 
trường hợp trong diện miễn, 
tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ 
quân sự (NVQS) trong năm, 
bảo đảm công khai, công 
bằng, dân chủ, đúng luật. 

Công tác tuyên truyền, 
giáo dục, phổ biến kiến thức 
pháp luật cho các đối tượng, 

HÀ TĨNH KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG NHÂN NHẬP NGŨ

Đ/c Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng tân binh
Ảnh: Tư liệu
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đặc biệt là đối với thế hệ trẻ 
được chú trọng đẩy mạnh với 
nhiều hình thức phong phú 
như: học tập chính trị; nói 
chuyện truyền thống, tọa đàm; 
viếng nghĩa trang liệt sỹ, dâng 
hương đài tưởng niệm các anh 
hùng, liệt sĩ; tổ chức các hoạt 
động văn hóa văn nghệ, thể 
dục thể thao; phối hợp, hiệp 
đồng chặt chẽ với các cơ quan 
thông tin đại chúng của tỉnh 
và các địa phương để nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công 
tác giáo dục tuyên truyền. 
Nội dung tập trung giáo 
dục, tuyên truyền về truyền 
thống quê hương, đất nước, 
phẩm chất cao đẹp “Phát huy 
truyền thống, cống hiến tài 
năng, xứng danh Bộ đội Cụ 
Hồ”, Luật NVQS, Luật Quốc 
phòng, trách nhiệm và nghĩa 
vụ công dân đối với sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Qua đó, góp phần làm cho 
mọi tầng lớp nhân dân, đặc 
biệt là thế hệ trẻ thấy rõ vinh 
dự và trách nhiệm khi được kế 
tục sự nghiệp cách mạng, tiếp 
bước cha anh lên đường làm 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.     

Năm 2019, công tác 
tuyển quân mặc dù có những 
khó khăn chi phối nhưng cấp 
ủy, chính quyền các cấp đã 
quan tâm, tổ chức quán triệt 
nghiêm túc các văn bản quy 
định, chỉ đạo, hướng dẫn của 
cấp trên; tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện tốt công tác 
tuyển quân, chủ động tổ chức 
triển khai với nhiều biện pháp 

thiết thực, hiệu quả. Tổ chức 
giao, nhận 1.100 công dân, 
đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo 
nhanh, gọn, chất lượng tốt.

Cấp ủy chính quyền các 
cấp quan tâm thực hiện tốt 
công tác bảo đảm chế độ, chính 
sách hậu phương quân đội, 
như: Tặng sổ tiết kiệm, quà 
động viên thanh niên trước lúc 
lên đường làm NVQS và gia 
đình (mỗi công dân được tặng 
1 sổ tiết kiệm trị giá 1.500.000 
đồng như: xã Tùng Ảnh, Đức 
Nhân, Đức Quang/huyện Đức 
Thọ; xã Sơn Hồng, Sơn Kim 
1/huyện Hương Sơn); gặp mặt 
các quân nhân đã hoàn thành 
nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trở 
về địa phương; chế độ trợ cấp 
đột xuất cho gia đình quân 
nhân khó khăn; đại diện cấp 
ủy, chính quyền đến đơn vị có 
thanh niên địa phương đang 
làm nhiệm vụ, thăm hỏi, tặng 
quà động viên quân nhân sau 
khi kết thúc giai đoạn huấn 
luyện chiến sĩ mới. Một số 
địa phương làm tốt công tác 
tư vấn, giới thiệu việc làm cho 
quân nhân hoàn thành NVQS 
trở về xây dựng quê hương. 
Ủy ban nhân dân tỉnh trích 
nguồn kinh phí địa phương và 
kinh phí xã hội hóa tặng quà 
cho quân nhân xuất ngũ và 
công dân nhập ngũ  Từ những 
việc làm đó tạo được niềm tin 
của nhân dân đối với Đảng, 
Nhà nước và Quân đội. Đây 
chính là động lực to lớn trực 
tiếp cổ vũ, động viên công dân 
yên tâm lên đường nhập ngũ 

bảo vệ Tổ quốc.
Tuy nhiên, bên cạnh 

những kết quả đạt được, công 
tác tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ trên địa bàn tỉnh 
thời gian qua còn một số khó 
khăn, hạn chế nhất định đó là: 
tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo 
phát huy vai trò, trách nhiệm 
của cấp ủy, chính quyền địa 
phương cơ sở có nơi chưa 
thực sự chủ động, quyết liệt. 
Tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật về NVQS chưa thường 
xuyên, sâu rộng, mới chỉ tập 
trung vào thời điểm tuyển, 
giao nhận quân. Công tác 
đăng ký, quản lý nguồn công 
dân trong độ tuổi SSNN ở 
một số địa phương chưa cụ 
thể, chính xác. Chất lượng 
công dân nhập ngũ của một số 
địa phương hạn chế, vẫn còn 
tỷ lệ bù đổi; một số công dân 
sử dụng các thủ thuật để tăng 
huyết áp, giảm thị lực, hình 
xăm, chữ xăm... làm thay đổi 
kết quả tuyển chọn để trốn, 
tránh NVQS. Tỷ lệ thanh niên 
thực hiện NVQS chưa đồng 
đều giữa các xã, phường, thị 
trấn, giữa con em có thành 
phần gia đình nông dân và cán 
bộ các cấp. 

Từ những kết quả đạt 
được cũng như những hạn 
chế, tồn tại trong công tác 
tuyển chọn, gọi công dân 
nhập ngũ vừa qua, thời gian 
tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh 
xác định một số nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu sau:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các 
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cơ quan, đơn vị, địa phương 
tiếp tục quán triệt sâu sắc, chỉ 
đạo quyết liệt và triển khai 
đồng bộ các biện pháp trong 
thực hiện quy trình tuyển, giao 
quân; nêu cao trách nhiệm của 
người đứng đầu, phát huy vai 
trò nòng cốt của cơ quan quân 
sự trong tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền địa phương 
và tổ chức thực hiện; đồng 
thời, đề cao dân chủ, vai trò 
giám sát và sự đồng thuận của 
nhân dân.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo 
phối hợp với các cơ quan 
chức năng hướng dẫn, kiểm 
tra các cơ quan, đơn vị, địa 
phương về thực hiện Luật 
NVQS và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. Nắm chắc số 
lượng, chất lượng nguồn công 
dân SSNN; giao chỉ tiêu tuyển 
quân gắn với địa bàn dự bị 
động viên và tạo nguồn cán 
bộ cơ sở địa phương, nhất là 
vùng sâu, vùng xa, khó khăn; 
chú trọng tuyển chọn, gọi 
nhập ngũ những công dân có 
trình độ văn hóa, chuyên môn, 
tay nghề; quan tâm công tác 
tuyển, giao quân vùng đồng 
bào có đạo, dân tộc thiểu số.

Ba là, phối hợp chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra đôn 
đốc các cơ quan, đơn vị, địa 
phương triển khai có hiệu 
quả hoạt động công tác đảng, 
công tác chính trị trước, trong 
và sau tuyển, giao quân; động 

viên công dân trong độ tuổi tự 
giác sẵn sàng lên đường nhập 
ngũ.

Bốn là, phối hợp chỉ đạo 
cơ quan quân sự cấp huyện 
làm tốt chức năng tham mưu 
cho cấp ủy đảng, chính quyền 
địa phương trong nhiệm vụ 
tuyển, giao quân hằng năm; 
tăng cường công tác quản 
lý, đăng ký nguồn công dân 
trong độ tuổi SSNN. Tham 
mưu kiện toàn hội đồng khám 
sức khỏe đủ thành phần, hoạt 
động có hiệu quả. Đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính; 
ứng dụng công nghệ thông 
tin; sử dụng các trang bị, dụng 

Lễ tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ

(Xem tiếp trang 26)



Ngày 02/6/2005, 
Bộ Chính trị 
ban hành Nghị 

quyết số 49-NQ/TW về 
Chiến lược cải cách tư pháp 
đến năm 2020, trong đó 
“hoàn thiện các chế định 
bổ trợ tư pháp” là 1 trong 8 
nhiệm vụ cải cách tư pháp 
để thực hiện mục tiêu “xây 
dựng nền tư pháp trong 
sạch, vững mạnh, dân chủ, 
nghiêm minh...”. 

Cùng với quá trình 
hoàn thiện các chế định bổ 
trợ tư pháp, đến nay, hoạt 
động bổ trợ tư pháp trên 
địa bàn tỉnh đã thể hiện và 
phát huy được vai trò quan 
trọng trong công tác cải 
cách tư pháp. Về phương 
diện nhà nước, đó là vai trò 
hỗ trợ cho hoạt động của 
các cơ quan tư pháp được 
khách quan, đúng pháp 
luật, đặc biệt là trong điều 
tra, xét xử; là vai trò giảm 
tải cho các đơn vị cung cấp 
dịch vụ công. Về phương 
diện xã hội, đó là vai trò 
góp phần bảo vệ hiệu quả 
quyền và lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân thông 

qua tư vấn pháp luật, bào 
chữa, đại diện; là việc đáp 
ứng nhu cầu sử dụng dịch 
vụ công một cách thuận 
tiện, chuyên nghiệp, hiện 
đại, phù hợp với cơ chế thị 
trường.

Trong lĩnh vực luật sư, 
hiện nay Hà Tĩnh có 40 luật 
sư, 08 tổ chức và 04 chi 
nhánh tổ chức hành nghề 
luật sư, năm 2019 thực 
hiện 416 vụ việc. Từ sau 
khi có Nghị quyết số 49-
NQ/TW, đội ngũ luật sư đã 
thực hiện ngày càng tốt hơn 
việc tranh tụng tại phiên 
tòa, thể hiện được vai trò 
quan trọng trong việc bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
cho khách hàng; giúp cơ 
quan tiến hành tố tụng xem 
xét, giải quyết vụ án đúng 
người, đúng tội, đúng pháp 
luật, giảm tỷ lệ oan sai. 
Việc tư vấn pháp luật của 
luật sư cũng góp phần quan 
trọng trong việc nâng cao ý 
thức pháp luật của tổ chức, 
cá nhân, hạn chế tranh chấp 
xảy ra và góp phần ngăn 
chặn hành vi vi phạm pháp 
luật.

Trong lĩnh vực giám 
định tư pháp, với 02 tổ chức 
giám định tư pháp công lập, 
60 giám định viên tư pháp 
và 46 người giám định tư 
pháp theo vụ việc, về cơ 
bản hoạt động giám định tư 
pháp đã đáp ứng được trưng 
cầu và yêu cầu giám định.  
Năm 2019, các tổ chức 
giám định thực hiện 803 
vụ việc. Hầu hết các trưng 
cầu, yêu cầu giám định đều 
được tiếp nhận và thực hiện 
theo quy trình, quy chuẩn 
của từng lĩnh vực giám 
định. Kết quả giám định là 
chứng cứ quan trọng trong 
khởi tố, điều tra, truy tố và 
xét xử; đã tháo gỡ nút thắt 
trong nhiều vụ án. Đối với 
quyền công dân, hoạt động 
giám định tư pháp góp phần 
bảo vệ các quyền và lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân thông qua việc cung 
cấp những chứng cứ không 
thể phản bác. Trong năm 
2019, trên cơ sở cuộc họp 
Ban Chỉ đạo thực hiện Đề 
án tiếp tục đổi mới và nâng 
cao chất lượng hoạt động 
giám định tư pháp, Sở Tư 
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ TƯ PHÁP  
TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP

LÊ VIẾT HỒNG
Giám đốc Sở Tư pháp
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pháp đã tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch 
số 438/KH-UBND ngày 
13/12/2019, trong đó xác 
định rõ nhiệm vụ và trách 
nhiệm của các cơ quan liên 
quan nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động giám định tư 
pháp trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực công 
chứng, hiện nay Hà Tĩnh có 
08 tổ chức hành nghề công 
chứng, 17 công chứng viên, 
năm 2019 thực hiện hơn 
25.700 việc công chứng 
và hơn 51.000 việc chứng 
thực. Về cơ bản, các tổ chức 
hành nghề công chứng hoạt 
động tuân thủ quy định của 
Luật Công chứng, phục vụ 

tốt hơn nhu cầu ngày càng 
tăng của tổ chức, cá nhân; 
đảm bảo tính pháp lý cho 
các hợp đồng, giao dịch 
và góp phần tạo lập môi 
trường pháp lý an toàn, 
thuận lợi cho các hoạt động 
đầu tư kinh doanh, thương 
mại.

Trong lĩnh vực trợ giúp 
pháp lý, năm 2019, Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 
nước tỉnh đã thực hiện 89 
cuộc truyền thông về trợ 
giúp pháp lý tại cơ sở, thu 
hút gần 5.000 lượt người 
tham gia; đã giải quyết 
1.080 vụ việc, trong đó tư 
vấn 955 vụ việc, tham gia 
tố tụng 124 vụ việc và đại 

diện ngoài tố tụng 01 vụ 
việc. Phát huy vai trò của 
Hội đồng phối hợp liên 
ngành về trợ giúp pháp lý 
trong hoạt động tố tụng 
của tỉnh, công tác phối hợp 
trợ giúp pháp lý trong hoạt 
động tố tụng đã đạt được 
kết quả tốt. Trong các vụ 
án hình sự, hoạt động phối 
hợp được thực hiện ngay từ 
giai đoạn khởi tố, điều tra. 
Trợ giúp pháp lý trong hoạt 
động tố tụng đã hỗ trợ tích 
cực cho việc giải quyết các 
vụ án một cách khách quan, 
đúng pháp luật; nhiều vụ 
việc đã được Tòa án giảm 
hình phạt tù, được hưởng 
án treo hoặc cải tạo không 

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp



16 Số 20 - Tháng 01/2020

Mừng Đảng - Mừng Xuân
giam giữ; bảo vệ thành 
công quyền và lợi ích hợp 
pháp trong các vụ án dân 
sự...

Trong lĩnh vực đấu giá 
tài sản, trên địa bàn tỉnh 
hiện có 08 tổ chức đấu giá 
tài sản, tính đến hết tháng 
10/2019 đã thực hiện 283 
cuộc đấu giá thành, vượt 
giá khởi điểm gần 139,5 tỷ 
đồng. Hoạt động đấu giá 
tài sản về cơ bản được thực 
hiện theo quy định của pháp 
luật, bảo đảm khách quan, 
công khai, minh bạch; hạn 
chế tình trạng tiêu cực, góp 
phần lựa chọn được người 
có nhu cầu mua tài sản 
hoặc nhà đầu tư thực sự. 
Để đảm bảo tính chặt chẽ 
trong công tác đấu giá tài 
sản, khắc phục hạn chế, bất 
cập trong đấu giá quyền sử 
dụng đất và quyền khai thác 
khoáng sản, Sở Tư pháp đã 
tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 57/QĐ-
UBND ngày 18/10/2019 
Quy định về đấu giá quyền 
sử dụng đất để giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc 
cho thuê đất, quyền khai 
thác khoáng sản trên địa 
bàn tỉnh.

Những kết quả trên 
cho thấy hoạt động bổ trợ 
tư pháp đã khẳng định và 
ngày càng phát huy vai 
trò quan trọng trong công 
tác cải cách tư pháp. Tuy 
nhiên, hoạt động  này vẫn 

còn một số khó khăn, hạn 
chế như: Số lượng luật 
sư còn ít, phần lớn các tổ 
chức hành nghề luật sư có 
quy mô nhỏ, chưa đáp ứng 
được nhu cầu pháp lý trong 
lĩnh vực kinh doanh thương 
mại có yếu tố nước ngoài; 
đội ngũ người giám định tư 
pháp tại các sở còn ít, đều 
kiêm nhiệm, ít được đào 
tạo chuyên sâu về nghiệp 
vụ giám định; cơ chế quản 
lý người giám định tư pháp 
chưa được quy định rõ, 
chưa có chính sách để thu 
hút người tham gia vào 
công tác giám định; cơ sở 
vật chất phục vụ giám định 
vẫn còn thiếu, lạc hậu so 
với yêu cầu trong tình hình 
mới. Việc xây dựng cơ sở 
dữ liệu công chứng đòi hỏi 
nguồn kinh phí khá lớn nên 
các tổ chức hành nghề công 
chứng gặp khó khăn trong 
triển khai thực hiện.

Để phát huy hơn nữa 
vai trò cải cách tư pháp, 
hoạt động bổ trợ tư pháp 
cần tiếp tục nhận được 
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh để bảo đảm các 
điều kiện và nguồn lực thực 
hiện các Đề án trong lĩnh 
vực này; sự quan tâm, phối 
hợp của các cơ quan liên 
quan, đặc biệt là tiếp tục 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
luật sư trong quá trình tố 
tụng; sự cố gắng của ngành 
Tư pháp và sự tự nỗ lực để 

phát triển của các tổ chức 
bổ trợ tư pháp. 

Thực hiện chức năng 
giúp UBND tỉnh quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực 
này, thời gian tới Sở Tư 
pháp sẽ tiếp tục tăng cường 
công tác quản lý nhà nước, 
trong đó chú trọng công 
tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của cộng đồng về 
hoạt động bổ trợ tư pháp; 
hướng dẫn, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ 
cho đội ngũ luật sư, công 
chứng viên, đấu giá viên, 
người giám định tư pháp 
và trợ giúp viên pháp lý; 
bổ sung người giám định 
tư pháp, tăng cường cơ sở 
vật chất, trang thiết bị cho 
các tổ chức giám định tư 
pháp; tham mưu chính sách 
hỗ trợ, ưu đãi để đẩy mạnh 
xã hội hóa hoạt động bổ trợ 
tư pháp; tiếp tục kiến nghị, 
đề xuất các cơ quan có 
thẩm quyền hoàn thiện thể 
chế trong các lĩnh vực; xây 
dựng quy chế phối hợp giữa 
các cơ quan, đơn vị liên 
quan. Đồng thời, tiếp tục 
duy trì công tác thanh tra, 
kiểm tra để kịp thời hướng 
dẫn, chấn chỉnh hoặc xử 
lý vi phạm, đảm bảo hoạt 
động bổ trợ tư pháp thực 
hiện đúng theo quy định 
của pháp luật.



Năm 2019, bám 
sát sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của 

Đảng ủy Bộ Tư Lệnh Bộ đội 
Biên phòng (BĐBP), Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng 
các cấp, các ngành, BĐBP 
Hà Tĩnh đã thực hiện và hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ bảo 
vệ chủ quyền an ninh biên 
giới, giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội trên 

hai tuyến biên giới, vùng 
biển. 

BĐBP Hà Tĩnh quản lý, 
bảo vệ tuyến biên giới đất 
liền dài 164,488 km và tuyến 
biển dài 137 km; quản lý 
địa bàn Biên phòng gồm 41 
xã, phường, thị trấn thuộc 9 
huyện, thị xã. Năm 2019, trên 
địa bàn biên giới, vùng biển 
của tỉnh Hà Tĩnh, tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội có nhiều diễn biến 
phức tạp, nổi lên là hoạt động 
của các thế lực thù địch, phản 
động, chống phá Đảng Nhà 
nước, chia rẽ mối đoàn kết 
trong nhân dân; trên biên giới 
là hoạt động của các loại tội 
phạm buôn bán, vận chuyển 
ma túy, buôn lậu, gian lận 
thương mại, trên biển là hoạt 
động xâm phạm chủ quyền, 
tranh chấp ngư trường, sử 

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG HÀ TĨNH BẢO VỆ VỮNG CHẮC 
CHỦ QUYỀN, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA NĂM 2019
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Thượng tá VÕ TIẾN NGHỊ
TUV, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh

Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng BDBP tỉnh chỉ đạo trong một chuyên án ma túy lớn
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dụng chất nổ, kích điện đánh 
bắt hải sản. 

Trước tình hình trên, 
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP 
tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các 
đơn vị trên 2 tuyến biên giới, 
vùng biển tăng cường công 
tác kiểm tra, kiểm soát bám 
nắm địa bàn, nắm chắc tình 
hình nội, ngoại biên, chủ 
động tham mưu cho Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư Lệnh 
BĐBP nhiều chủ trương giải 
pháp, gải quyết các vấn đề 
phức tạp không để xẩy ra 
điểm nóng trên địa bàn biên 
phòng.

Bộ đội Biên phòng Hà 
Tĩnh thường xuyên làm tốt 
công tác tuần tra bảo vệ biên 
giới, vùng biển; phối hợp 
chặt chẽ với lực lượng bảo vệ 
biên giới của Bạn (Lào) tuần 
tra song phương, làm thủ 
tục xuất nhập cảnh cho hàng 
ngàn lượt người và phương 
tiện tại Cửa khẩu quốc tế Cầu 
Treo và cảng Vũng Áng. Đặc 
biệt trong năm 2019, Bộ đội 
Biên phòng Hà Tĩnh đã đấu 
tranh có hiệu quả với các loại 
tội phạm. Chủ trì và phối hợp 
với các lực lượng chức năng 
của tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP 
và các lực lượng chức năng 
liên quan trên địa bàn đấu 
tranh thắng lợi 33 chuyên 
án, vụ án, kế hoạch nghiệp 
vụ bắt giữ 58 đối tượng và 
phát hiện hàng chục vụ việc 
vi phạm pháp luật khác. Tang 
vật thu giữ 193 bánh hê rô 

in, 384 kg ma túy tổng hợp 
dạng đá, 901.566 viên ma 
túy tổng hợp (hồng phiến), 
74,4 kg thuốc nổ, 139 kg 
pháo nổ, 01 quả lựu đạn, 04 
khẩu súng, 65 viên đạn, 10 xe 
ô tô và nhiều tang vật khác. 
Phát hiện, bắt giữ và xử lý 
51 vụ/71 đối tượng vi phạm 
hành chính, xử phạt nộp ngân 
sách nhà nước 481.275.000 
đồng. Hoàn chỉnh hồ sơ, khởi 
tố vụ án bàn giao Công an 17 
vụ/21 đối tượng.

Chủ động lực lượng, 
phương tiện thực hiện tốt 
công tác phòng chống thiên 
tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong 
năm 2019 đã cứu hộ, cứu nạn 
35 vụ/24 phương tiện/121 
thuyền viên; phối hợp với 
các cơ quan chức năng có 
liên quan tiến hành các thủ 
tục theo quy định, xử lý, giải 
quyết, giúp đỡ gia đình 14 
người gặp nạn trên biển; điều 
động 660 lượt cán bộ, chiến 
sĩ tham gia chữa cháy rừng; 
560 lượt CBCS, 04 ca nô 
phối hợp với chính quyền địa 
phương và nhân dân phòng 
chống và khắc phục hậu quả 
sau lũ.

Đẩy mạnh công tác vận 
động quần chúng nhân dân, 
điểm mới của BĐBP Hà 
Tĩnh trong thời gian qua đó 
là thông qua các hoạt động 
thực tiễn để tuyên truyền vận 
động nhân dân như: Thông 
qua công tác phòng chống lụt 
bão, khắc phục hậu quả thiên 

tai, cứu hộ, cứu nạn, tham gia 
xây dựng nông thôn mới, xây 
dựng, củng cố chính trị cơ 
sở. BĐBP tỉnh đã triển khai 
thực hiện có hiệu quả phong 
trào “Bộ đội Biên phòng 
chung sức xây dựng nông 
thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ 
BĐBP tỉnh có mặt tại những 
địa phương phức tạp về an 
ninh trật tự, dễ xẩy ra điểm 
nóng thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới, cán bộ, 
chiến sĩ vừa làm, vừa tuyên 
truyền cho bà con hiểu về chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp  luật nhà nước, do vậy 
đã tạo được niềm tin trong 
nhân dân. 

Trong công tác đối ngoại 
biên phòng BĐBP Hà Tĩnh 
đã phối hợp chặt chẽ với các 
ngành chức năng, công an, 
quân sự, nước bạn Lào, đặc 
biệt là lực lượng bảo vệ biên 
giới của nước bạn Lào xử 
lý tốt các vấn đề xẩy ra trên 
biên giới. Tổ chức hội đàm 
với công an, quân sự 2 tỉnh 
BôLyKhămXay và Khăm 
muộn (Lào); phối hợp cùng 
lực lượng chức năng bạn đấu 
tranh thắng lợi nhiều chuyên 
án lớn góp phần ổn định an 
ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội ở khu vực biên giới, 
xây dựng biên giới hòa bình, 
hữu nghị và phát triển. 

Duy trì tốt hoạt động 
khám chữa bệnh cho nhân 
dân bạn Lào tại Trạm xá bản 
Thoọng pẹ, huyện Khăm Cợt 



19Số 20 - Tháng 01/2020

Mừng Đảng - Mừng Xuân

(khám chữa bệnh cho 3.450 
người dân tộc Lào ở bản 
Thoọng Pẹ và các bản lân 
cận, cấp phát thuốc miễn phí, 
trị giá 172.500.000 đồng).

Thời gian tới, dự báo tình 
hình an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên hai tuyến 
biên giới tiềm ẩn nhiều diễn 
biến phức tạp. Bộ Chỉ huy 
BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục lãnh 
đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các 
nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt và 
triển khai thực hiện nghiêm 
các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng các cấp như Chỉ thị 35-
CT/TW ngày 30/5/2019 của 
Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747-
CT/QUTW ngày 23/7/2019 
của Thường vụ Quân ủy 

trung ương về Đại hội Đảng 
các cấp; nâng cao chất lượng 
công tác giáo dục chính trị, 
tư tưởng, đấu tranh phòng, 
chống “diễn biến hòa bình” 
và Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XII “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” trong nội 
bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện Chỉ thị 05-CT/TW của 
Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/
QUTW của Thường vụ Quân 
ủy Trung ương về học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, 
Chỉ thị 855-CT/QUTW ngày 
12/8/2019 về đẩy mạnh thực 
hiện Cuộc vận động “Phát 
huy truyền thống, cống hiến 
tài năng, xứng danh Bộ đội 
Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Chủ động nắm chắc tình 
hình và thực hiện đồng bộ 
các biện pháp công tác Biên 
phòng trong bảo vệ biên giới, 
tăng cường tuần tra, kiểm 
soát bảo vệ chủ quyền an 
ninh biên giới, vùng biển, hệ 
thống đường biên, mốc quốc 
giới. Duy trì nghiêm các chế 
độ trực SSCĐ bảo vệ Đại hội 
Đảng các cấp, chủ động xử lý 
tốt các tình huống xẩy ra trên 
biên giới, bờ biển. Đổi mới 
nâng cao chất lượng công tác 
cửa khẩu, quản lý chặt chẽ 
người, phương tiện ra vào 
khu vực biên giới, cảng biển. 
Chủ động phương tiện, lực 
lượng tham gia phòng, chống 
lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm 
cứu nạn có hiệu quả. 

Cán bộ chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh tuần tra bảo vệ biên giới
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Nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh 

phòng chống hoạt động xâm phạm an ninh 
quốc gia, kịp thời phát hiện đấu tranh làm 
thất bại âm mưu chống phá của các thế lực 
thù địch, phản động. Đẩy mạnh công tác đấu 
tranh phòng chống, buôn lậu, gian lận thương 
mại, hàng giả; phòng chống tội phạm mua 
bán người, tội phạm về ma túy. Phối hợp làm 
tốt công tác nắm, quản lý người nước ngoài 
ra vào hoạt động trong khu vực biên giới và 
khu kinh tế.

Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương, xây dựng củng cố cơ 
sở chính trị ở khu vực biên giới góp phấn 
xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững 
chắc. Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ 
trương chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước; đặc biệt là thông tin, định hướng 
dư luận trước những diễn biến có liên quan 
đến chủ quyền, an ninh biên giới, chủ trương 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
kịp thời ổn định tình hình, nâng cao trách 
nhiệm, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ và 
nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh 
biên giới quốc gia. 

Phát huy kết quả đã đạt được, cán bộ, 
chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh quyết tâm vượt qua 
khó khăn, thử thách, đoàn kết hoàn thành 
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thiết thực 
chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 
3/2/2020), mừng Xuân Canh Tý; 61 năm 
Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 
03/3/2020) và 31 năm “Ngày Biên phòng 
toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2020) và các 
hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp; thực sự xứng đáng là lực 
lượng nòng cốt, chuyên trách trong thế trận 
Biên phòng toàn dân bảo vệ vững chắc chủ 
quyền an ninh biên giới quốc gia trong mọi 
tình huống./.

Đất 
nước 
trọng 
hiền 
tài, 
Tổ 

quốc 
đẹp, 
thắm 
tươi 
vạn 
dặm

Nhân 
dân 
yêu 
trí 

thức, 
non 
sông 
vui, 
nô 
nức 

trăm 
miền



Trên cơ sở dự báo 
tình hình phát triển 
kinh tế từ đầu năm 

về những thuận lợi và khó 
khăn trong công tác thu ngân 
sách. Cùng với việc phát 
động phong trào thi đua với 
khẩu hiệu “Kỷ cương – Liêm 
chính – Hành động – Sáng 
tạo – Bứt phá – Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ công tác 
thuế năm 2019” là các giải 
pháp quản lý, hành thu cụ 

thể, sát từng thời điểm nên 
công tác thu ngân sách nội 
địa năm 2019 đã đạt nhiều 
kết quả đáng tự hào.

Tổng thu ngân sách nội 
địa năm 2019 trên địa bàn 
toàn tỉnh ước đạt 6.850.000 
tỷ đồng bằng 118% dự 
toán Bộ Tài chính giao, đạt 
108,7% kế hoạch tỉnh giao. 
Hầu hết các sắc thuế và các 
địa phương đều tăng thu so 
với cùng kỳ và hoàn thành 

vượt nhiệm vụ thu ngân sách 
HĐND tỉnh giao.

Có được kết quả trên là 
nhờ ngay từ đầu năm, Cục 
Thuế đã phát động thi đua, 
phấn đấu thu đạt tỷ lệ cao 
nhất chỉ tiêu HĐND tỉnh giao 
6.300 tỷ đồng và trên cơ sở 
đó, Cục Thuế đã giao chỉ tiêu 
thu ngân sách cho các Phòng, 
các Chi cục Thuế huyện, 
thành phố, thị xã để các 
đơn vị phấn đấu hoàn thành 
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nhiệm vụ theo từng tháng, 
quý, năm. Đặc biệt là nắm 
kết quả thu từng ngày trong 
những tháng cuối năm 2019. 
Một số giải pháp chỉ đạo, 
quản lý đã được ngành Thuế 
thực hiện có hiệu quả là: 

Chỉ đạo các đơn vị ngành 
Thuế rà soát nguồn thu trên 
địa bàn toàn tỉnh kể cả về đối 
tượng và mức thuế của tất cả 
các tổ chức, cá nhân có hoạt 
động sản xuất kinh doanh; 
tăng cường công tác giám sát 
thanh tra, kiểm tra thuế các 
doanh nghiệp; giám sát chặt 
chẽ hồ sơ khai thuế đối với 
doanh nghiệp có doanh thu 
cao nhưng kê khai thuế thấp, 
lĩnh vực kinh doanh thương 
mại, kinh doanh có lãi nhưng 
kê khai lỗ, bán hàng không 
xuất hóa đơn; chỉ đạo các đơn 
vị trong ngành Thuế rà soát 
việc thực hiện chính sách và 
nghĩa vụ thuế, về miễn giảm 
và ưu đãi thuế, qua đó phát 
hiện và xử lý truy thu kịp thời 
các trường hợp phải nộp thuế 
theo quy định của pháp luật 
nhưng chưa tự giác kê khai 
thuế hay quyết toán thuế, 
miễn giảm thuế, hoàn thuế 
không đúng quy định. Kết quả 
đến ngày 20/12/2019, ngành 
Thuế thực hiện thanh tra và 
kiểm tra trên toàn ngành 956 
đơn vị, tổng số tiền truy thu 
và xử phạt trên 32.2 tỷ đồng, 
giảm khấu trừ 5.3 tỷ đồng, 
giảm lỗ 119 tỷ đồng.

Công tác cưỡng chế và 
đôn đốc nợ thuế luôn được 
quan tâm và thực hiện thường 
xuyên bằng nhiều biện pháp 
tích cực như: Động viên, 
thuyết phục nộp nợ thuế, mời 
các doanh nghiệp nợ thuế lên 
cam kết nộp nợ; phối hợp với 
các ngành Công an, Công 
thương, Báo Hà Tĩnh, Đài 
Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh ... đôn đốc thu nợ thuế; 
giao chỉ tiêu thu nợ thuế gắn 
với thực hiện nhiệm vụ thu và 
tiêu chí đánh giá thi đua các 
tổ chức, cá nhân ngành thuế, 
thực hiện khấu trừ nợ thuế với 
số thuế được hoàn: Đã ban 
hành 44.110 lượt thông báo 
tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm 
nộp; ban hành 8.020 lượt 
cưỡng chế nợ thuế. Ngành đã 
thu hồi 1.470 tỷ đồng số tiền 
thuế nợ đọng, đóng góp quan 
trọng vào kết quả thu ngân 
sách. Tổng số nợ đọng thuế 
ước đến 31/12/2019 giảm 4 
tỷ (1.2%) so với 31/12/2018, 
trong đó nợ trên dưới 90 ngày 
(khả năng thu) giảm 53 tỷ 
(23.3%). 

Công tác quản lý nợ thuế 
được coi là nhiệm vụ trọng 
tâm hàng đầu của Cục Thuế 
trong năm 2019, đặc biệt sau 
khi Chỉ thị số 04/CT-BTC của 
Bộ Tài chính về tăng cường 
công tác quản lý nợ và cưỡng 
chế thu hồi nợ thuế ban hành, 
thực hiện chỉ đạo của UBND 
tỉnh Hà Tĩnh, công tác đôn 
đốc, thu hồi nợ đọng thuế 

được đẩy mạnh, cả hệ thống 
chính trị (các sở ngành, thành 
phố, huyện, thị xã) vào cuộc 
với sự quyết tâm cao trong 
việc phối hợp để đôn đốc, thu 
hồi nợ đọng thuế và xử lý các 
vướng mắc nhằm giảm số nợ 
đọng thuế.

Cùng với làm tốt công tác 
thu ngân sách, ngành Thuế 
hết sức coi trọng công tác cải 
cách hành chính trong quản 
lý thuế, đã thực hiện nhiều 
giải pháp cải cách hành chính 
nhằm cắt giảm thủ tục, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người 
nộp thuế phát triển sản xuất 
kinh doanh. Nét nổi bật trong 
cải cách hành chính đó là Cục 
thuế đã thực hiện nghiêm túc 
chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ 
Tài chính, Tổng cục Thuế, 
UBND tỉnh về cắt giảm các 
thủ tục hành chính về thuế 
nên đã rút ngắn thời gian, 
chi phí cho người nộp thuế; 
ngành Thuế đã chỉ đạo các 
đơn vị trong ngành thuế giảm 
thiểu hơn 1/3 thời gian tối đa 
theo quy định về giải quyết 
các thủ tục hành chính về thuế 
như: Cấp mã số thuế, khai 
thuế, miễn giảm, hoàn thuế 
và giảm thiểu thời gian thanh 
tra, kiểm tra tại doanh nghiệp. 
Nhờ làm tốt công tác hiện đại 
hóa ngành Thuế và tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp trong 
khai thuế, nộp thuế nên đến 
nay toàn ngành Thuế Hà Tĩnh 
đã có 6.082 đơn vị đăng ký 
kê khai qua mạng trong đó có 
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5.592 DN đăng ký, tỷ lệ DN 
đăng ký đạt 100%; có 5.590 
đơn vị đăng ký nộp thuế điện 
tử trong đó có 5.414 DN 
đăng ký, tỷ lệ DN đăng ký 
đạt 100%, tỷ lệ DN đăng ký 
và đã được ngân hàng xác 
nhận đạt 99%. Tổng số đơn 
vị nộp thuế điện tử trong năm 
2019 là 4.888 với tổng số tiền 
3.008 tỷ đồng, trong đó tổng 
số DN thực hiện nộp tiền thuế 
thông qua dịch vụ thuế điện 
tử trong năm 2019 là 4.760 
DN với tổng số tiền là 2.345 
tỷ đồng, tỷ lệ DN Nộp thuế 
điện tử trong năm đạt 90%; tỷ 
lệ chứng từ điện tử của DN 
đạt 85% và tỷ lệ số tiền điện 
tử của DN đạt 96%.

Để người nộp thuế hiểu 
và chấp hành kịp thời nghĩa 
vụ thuế, ngành Thuế rất quan 
tâm và thường xuyên tuyên 
truyền, phổ biến, giới thiệu 
chính sách thuế mới đến 
người nộp thuế; phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan thông tin 
đại chúng để tuyên truyền, 
tư vấn chính sách thuế; biểu 
dương, khen thưởng người 
nộp thuế chấp hành tốt chính 
sách pháp luật thuế và đưa 
lên các phương tiện thông 
tin đại chúng các tổ chức, cá 
nhân nợ thuế kéo dài, không 
chấp hành nghiêm túc nghĩa 
vụ thuế; công khai điện thoại 
đường dây nóng để người 
nộp thuế phản ánh việc làm 
của cơ quan thuế, cán bộ thuế 
và trả lời các vướng mắc cho 

người nộp thuế; tăng cường 
công tác kiểm tra nội bộ 
ngành nhằm chấn chỉnh việc 
chấp hành kỷ cương, kỷ luật 
công tác; chú trọng công tác 
kiểm tra, giám sát công chức 
thuế trong quá trình thực thi 
công vụ, thực hiện các quy 
định của văn bản quy phạm 
pháp luật về thuế như: Luật 
Quản lý thuế, quy trình quản 
lý, qua đó giảm thiểu phiền 
hà, vi phạm chính sách thuế 
cũng như các quy định của 
ngành Thuế.

Với kết quả đó Cục Thuế 
Hà Tĩnh đã đúc rút ra một số 
bài học kinh nghiệm để tạo 
đà cho công tác thu năm 2020 
bội thu hơn góp phần chung 
tay xây dựng phát triển kinh 
tế xã hội của tỉnh nhà càng 
phát triển đi lên cụ thể:

Triển khai nghiêm túc, 
đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo 
của Bộ Tài chính, Tổng Cục 
Thuế, của tỉnh về thực hiện 
nhiệm vụ công tác thuế bằng 
các chương trình, kế hoạch 
hành động cụ thể để tổ chức 
chỉ đạo, điều hành một cách 
quyết liệt, linh hoạt và phù 
hợp với từng giai đoạn; 
phối hợp và chủ động phối 
hợp thường xuyên, hiệu quả 
với các sở ngành, với chính 
quyền địa phương và các 
đơn vị thuộc trung ương 
trong công tác thu ngân sách, 
đôn đốc thu hồi nợ đọng 
thuế, chống thất thu, chống 

chuyển giá, khai thác các 
nguồn lực tài chính, cải cách 
hành chính, tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp, người 
dân; nâng cao trách nhiệm 
của lãnh đạo các cấp trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ 
công tác thuế, đặc biệt nâng 
cao vai trò, trách nhiệm của 
người đứng đầu; xác định 
mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đối 
với từng nhiệm vụ, gắn trách 
nhiệm của các cấp lãnh đạo, 
từng CBCC trong các bước 
thực hiện nhiệm vụ và kết 
quả thực hiện nhiệm vụ được 
giao; thường xuyên, nghiêm 
túc kiểm tra, giám sát, kiểm 
đếm đánh giá kết quả thực 
hiện; ứng dụng mạnh mẽ 
CNTT vào tất cả các khâu, 
các bước trong quản lý để 
tạo thuận lợi, đảm bảo công 
khai, minh bạch, công bằng 
cho người nộp thuế khi thực 
hiện pháp luật thuế, đồng 
thời xác định rõ được trách 
nhiệm của từng khâu, từng 
CBCC thuế trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ nhằm 
ngăn ngừa vi phạm; sự đoàn 
kết, thống nhất, nỗ lực phấn 
đấu của tập thể Ban Lãnh 
đạo Cục và toàn thể cán bộ, 
công chức là sức mạnh tổng 
hợp, vượt qua những khó 
khăn, thách thức trong việc 
thực hiện tốt nhiệm vụ chính 
trị được giao.
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Vấn đề an toàn giao 
thông đang là vấn 
đề nóng và diễn 

biến hết sức phức tạp trên cả 
nước hiện nay, theo thống 
kê từ Ủy ban An toàn giao 
thông (ATGT) Quốc gia, 10 
tháng đầu năm 2019, cả nước 
xảy ra 14.251 vụ tai nạn giao 
thông, làm chết 6318 người, 
bị thương 10.873 người. Mỗi 
năm thiệt hại do tai nạn giao 
thông (TNGT) gây ra cho nền 
kinh tế Việt Nam có thể chiếm 

từ 2,5-2,9% GDP. Trên phạm 
vi thế giới, cứ mỗi 20 giây thì 
có một người tử vong vì tai 
nạn giao thông, làm thiệt hại 
2% tổng GDP (khoảng 1.500 
tỷ USD). 

Để góp phần giảm tai nạn 
giao thông một cách bền vững, 
bên cạnh việc yêu cầu mỗi cán 
bộ, giảng viên, HSSV ký cam 
kết thực hiện Luật ATGT, đưa 
việc thực hiện ATGT vào công 
tác thi đua xếp loại lao động 

và kết quả rèn luyện HSSV, 
trường Đại học Hà Tĩnh còn 
chú trọng tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về ATGT.

Việc tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật về ATGT, kỹ 
năng tham gia giao thông an 
toàn cho cán bộ, giảng viên, 
học sinh sinh viên nhằm góp 
phần nâng cao nhận thức, ý 
thức cho cán bộ, giảng viên, 
HSSV tham gia giao thông; 
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trang bị và nâng cao kỹ năng 
xử lý và điều khiển phương 
tiện tham gia giao thông an 
toàn.

Các hình tuyên tuyền, 
giáo dục ý thức chấp hành 
pháp luật ATGT được nhà 
trường tổ chức phong phú và 
đa dạng. Hằng năm, phối hợp 
với Ban An toàn giao thông 
tỉnh, phòng Cảnh sát giao 
thông tỉnh và Công ty Hon đa 
Phú Tài, nhà trường tổ chức 
các cuộc tuyên truyền lớn 
bằng các hoạt động thiết thực 
như tổ chức thi lái xe an toàn, 
tổ chức các cuộc thi tìm hiểu 
Luật về an toàn giao thông 
như: “Sinh viên Trường Đại 
học Hà Tĩnh với An toàn giao 
thông”; “Sinh viên Trường 
Đại học Hà Tĩnh với văn hóa 
giao thông”. 

Năm 2019, nhà trường đã 
đưa chuyên đề An toàn giao 
thông vào chương trình giảng 
dạy sinh hoạt Tuần công dân 
đầu năm cho sinh viên; phối 
hợp phòng Cảnh sát giao thông 
tỉnh tuyên truyền chuyên đề 
An toàn giao thông và trao mũ 
bảo hiểm cho học sinh tiểu 
học và học sinh phổ thông với 
tổng số tham gia 592 em học 
sinh. Các cuộc Chào cờ đầu 
tuần, đầu tháng nhà trường 
đã lồng ghép các nội dung về 
ATGT để phổ biến tận cán bộ, 
giảng viên, HSSV; tổ chức 
Cuộc thi “Sinh viên với An 
toàn giao thông”, Cuộc thi đã 
huy động 5 đội đến từ 5 khoa 
đào tạo, mỗi đội phải diễn ra 

ba vòng thi, vòng thi lái xe 
an toàn, vòng thi chào hỏi 
và vòng thi hiểu biết về Luật 
ATGT. Chung kết cuộc thi với 
số lượng 3000 sinh viên tham 
dự cổ vũ. Việc tổ chức thi thực 
hiện trong HSSV Việt Nam 
và lưu học sinh Lào đang học 
tập tại trường. Các cuộc thi 
huy động 100% sinh viên các 
khoa tham gia, tạo sức lan tỏa 
mạnh mẽ trong HSSV toàn 
trường, nhằm nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật, kỹ năng 
tham gia giao thông an toàn 
và hình thành văn hóa ứng 
xử khi tham gia giao thông 
trong HSSV. Từ đó góp phần 
hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi 
phạm pháp luật về trật tự an 
toàn giao thông của HSSV, 
giảm thiểu các vụ tai nạn giao 
thông liên quan đến học sinh, 
sinh viên. Thông qua hoạt 
động tuyên truyền, nhà trường 
xây dựng mạng lưới tuyên 
truyền viên, mỗi cán bộ, giảng 
viên, mỗi bạn sinh viên sẽ 
trở thành những tuyên truyền 
viên tích cực cho bạn bè, gia 
đình và cộng đồng xã hội về 
tầm quan trọng của việc chấp 
hành pháp luật ATGT, góp 
phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc 
giao thông. Những hoạt động 
này không dừng lại ở cuộc thi 
mà kiến thức, kỹ năng phải trở 
thành hành trang vốn sống, 
vốn văn hóa thường trực của 
mỗi cán bộ, giảng viên, HSSV 
nhà trường. 

Thông qua các hoạt động 
tuyên tuyền đã làm thay đổi 

nhận thức của cán bộ, giảng 
viên và HSSV nhà trường đối 
với công tác đảm bảo trật tự 
an toàn giao thông, coi đây 
là nhiệm vụ quan trọng trong 
công tác tuyên truyền, giáo 
dục pháp luật của nhà trường. 

Những năm tới, kinh tế 
nước ta sẽ tiếp tục tăng trưởng 
mạnh theo mục tiêu đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Cơ sở hạ tầng giao thông được 
đầu tư đáng kể. Tuy nhiên sự 
phát triển của hạ tầng cơ sở 
giao thông sẽ không đáp ứng 
kịp sự gia tăng mạnh mẽ của 
các phương tiện giao thông 
và lực lượng tham gia giao 
thông. Việt Nam là quốc gia 
có mật độ dân số khá cao đặc 
biệt là đô thị, thành phố lớn, 
theo kết quả tổng điều tra dân 
số tháng 4/2019 dân số Việt 
Nam vào ngày 01/4/2019 đạt 
tới 96.208.984 triệu người. 
Về cơ cấu dân số Việt Nam là 
nước dân số trẻ, tỷ lệ dân số 
chủ yếu nằm trong độ tuổi đi 
học và đi làm vì vậy lực lượng 
này là lực lượng tham gia vào 
giao thông. Với tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội và sự phát 
triển của dân số này phải có 
sự chuẩn bị tác động đến đối 
tượng HSSV, những người 
trong độ tuổi lao động những 
kiến thức, kỹ năng và hành vi 
tham gia giao thông theo đúng 
quy định từ đối tượng là học 
sinh từ bậc học mầm non, đến 
học sinh phổ thông, đặc biệt là 
sinh viên.

Nhận thức đúng tầm quan 
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trọng của an toàn giao thông, Trường Đại học Hà 
Tĩnh tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với an toàn giao thông, bám sát 
các văn bản chỉ đạo của ngành Giáo dục, của tỉnh Hà 
Tĩnh để xây dựng kế hoạch giáo dục ATGT là một 
trong những nội dung quan trọng của giáo dục pháp 
luật trong nhà trường đến với mọi cấp học.  

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy pháp 
luật về ATGT theo quy định, chỉ đạo giảng viên, 
giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục ATGT vào 
các hoạt động giáo dục của nhà trường. Giáo dục 
an toàn giao thông không chỉ là cung cấp kiến thức 
mà đòi hỏi phải hình thành ý thức, hành vi, kỹ năng 
tương ứng có tính bền vững cho HSSV nhà trường. 

Tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo 
dục ATGT, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, 
chú trọng việc tổ chức các cuộc thi lái xe an toàn, 
tham gia giao thông an toàn, sân khấu hóa các hình 
thức thi, tuyên truyền. Nâng cao chất lượng giáo 
dục ATGT thông qua các hoạt động ngoại khóa cho 
HSSV. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa 
bàn thành phố tổ chức hướng dẫn giao thông khu 
vực cổng trường giờ cao điểm, tổ chức cho HSSV 
tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT khu 
vực cổng trường và hoạt động tình nguyện của địa 
phương.

 Đưa nội dung chấp hành pháp luật về trật tự 
ATGT vào nội quy nhà trường và là một trong các 
nội dung đánh giá thi đua năm học. Biểu dương, 
khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành 
tích trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; xử lý 
nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm. 

Cần xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn 
giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm 
an ninh quốc gia. Vì vậy, sự vào cuộc quyết liệt của 
cả hệ thống chính trị và toàn thể cộng đồng xã hội 
là điều bắt buộc. Đối với Trường Đại học Hà Tĩnh 
xác định giáo dục ATGT trở thành việc làm thường 
xuyên trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục, đào 
tạo toàn diện học sinh, sinh viên của nhà trường. 
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cụ y tế hiện đại trong khám tuyển; 
thực hiện tuyển, giao quân nhanh 
gọn, khoa học. Giải quyết kịp thời 
những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại 
ngay tại cơ sở.

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo Trung 
đoàn 841 phối hợp, hiệp đồng chặt 
chẽ với địa phương giao quân; tổ 
chức thâm nhập, tuyển chọn công dân 
nhập ngũ vào đơn vị chặt chẽ, đảm 
bảo chất lượng.

Sáu là, phối hợp chặt chẽ với các 
sở, ban ngành, đoàn thể các cấp tăng 
cường tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về NVQS; chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá 
trình tổ chức thực hiện công tác tuyển 
quân; các hoạt động giao lưu, tiễn 
thanh niên lên đường nhập ngũ với 
nhiều hình thức, có ý nghĩa thiết thực; 
tổ chức chặt chẽ lớp bồi dưỡng nhận 
thức về Đảng, giáo dục truyền thống. 
Đổi mới phương pháp, cách làm hay 
để buổi lễ giao nhận quân thực sự là 
ngày hội của tuổi trẻ, của toàn dân. 
Đón quân nhân hoàn thành NVQS 
trở về địa phương chu đáo; đồng 
thời, tiếp tục quan tâm chính sách hậu 
phương quân đội, hướng nghiệp, dạy 
nghề, giải quyết việc làm cho quân 
nhân xuất ngũ ngày càng tốt hơn. 

Bảy là, thực hiện tốt việc sơ, tổng 
kết, rút kinh nghiệm, đồng thời làm 
tốt công tác thi đua khen thưởng. Kiên 
quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá 
nhân trong hệ thống chính trị vi phạm 
Luật NVQS./.

HÀ TĨNH KHÔNG NGỪNG . . .
(Tiếp theo trang 13)



Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em đang là vấn đề cần được đặc biệt 
quan tâm ở hầu hết các quốc gia 
trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 
Nhằm góp phần cùng với cả nước 
giảm thiểu thực trạng này, thời gian 
qua, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã 
triển khai nhiều hoạt động, chương 
trình ý nghĩa nhằm phòng, chống 
xâm hại và bạo lực gia đình. 

“Chung tay hành động vì 
sự an toàn cho phụ nữ và trẻ 
em” luôn là mục tiêu xuyên 

suốt trong mọi hoạt động, 
phong trào của các cấp Hội 
phụ nữ Hà Tĩnh. Ngay từ đầu 
năm 2019, Hội LHPN tỉnh tổ 
chức phát động thực hiện chủ 
đề năm “An toàn cho phụ nữ 
và trẻ em” với sự tham gia 
ký kết của 13 lãnh đạo Hội 
phụ nữ cấp huyện, 3 đơn vị 
trực thuộc và nữ công Liên 
đoàn Lao động tỉnh. Ký kết 
Chương trình phối hợp với 
3 ngành Công an tỉnh, Viện 

kiểm sát nhân dân và Tòa án 
nhân dân tỉnh trong công tác 
bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái; 
thành lập “Tổ công tác” tham 
gia giải quyết các vụ việc, 
điểm nóng liên quan đến phụ 
nữ và trẻ em với sự tham gia 
của các thành viên thuộc các 
ngành chuyên môn, nhằm 
giải quyết kịp thời các vụ việc 
liên quan đến xâm hại phụ nữ, 
trẻ em. 

Các hoạt động được gắn 
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CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ AN TOÀN 
CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

PHƯƠNG NGA
Phó Ban Tuyên giáo - Hội LHPN Hà Tĩnh                            

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao Cờ thi đua  
của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho Hội LHPN tỉnh



với việc thực hiện 3 đề án 
trọng tâm đang được Hội 
LHPN tập trung triển khai: 
“Tuyên truyền, giáo dục, vận 
động, hỗ trợ phụ nữ tham gia 
giải quyết một số vấn đề xã 
hội liên quan đến phụ nữ”; 
“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, 
“Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ 
độc lập tư thục ở khu vực khu 
công nghiệp, khu chế xuất” 
và cuộc vận động xây dựng 
gia đình “5 không, 3 sạch” 
gắn với xây dựng NTM, đô 
thị văn minh.

Cùng với hoạt động cấp 
tỉnh, các cấp hội phụ nữ cơ 
sở tổ chức, phối hợp với các 
Trường học tổ chức các buổi 
tuyên truyền, tập huấn, cung 
cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ 
năng sống, phòng chống xâm 
hại, bạo lực, ATGT, phòng 
chống đuối nước, phòng 
chống tảo hôn, kết hôn cận 
huyết thống (Đối với vùng 
sâu, vùng xa, vùng dân tộc). 
Thông qua việc tổ chức các 
hội thi tìm hiểu kiến thức, 
hoạt động đã thu hút 12.750 
phụ nữ, 62.808 giáo viên, học 
sinh, phụ huynh tham gia. 

Với mục tiêu lấy sự an 
toàn cho phụ nữ, trẻ em là 
mục tiêu hành động, các cấp 
Hội phụ nữ đã triển khai 
nhiều mô hình với nhiều loại 
hình, nội dung, tính chất hoạt 
động khác nhau tùy theo từng 
giai đoạn, từng đối tượng cụ 
thể và các vấn đề xã hội đặt 
ra. Trong thời gian qua, các 
cấp Hội đã hỗ trợ các mô hình 

câu lạc bộ phù hợp với từng 
địa phương, đơn vị với chỉ 
tiêu đề ra “Mỗi cơ sở Hội có 
ít nhất 01 mô hình hiệu quả 
về An toàn cho phụ nữ và trẻ 
em”. Nhiều câu lạc bộ được 
hội chỉ đạo tiếp tục duy trì và 
thành lập mới như: Câu lạc 
bộ gia đình hạnh phúc, bình 
đẳng giới; Phòng, chống bạo 
lực gia đình; Quyền trẻ em; 
Khi bố mẹ vắng nhà; Tiền 
hôn nhân, xây dựng gia đình 
hạnh phúc, nông thôn mới 
kiểu mẫu...

Tiêu biểu như: Câu lạc 
bộ khi bố mẹ vắng nhà tại 
xã Thạch Văn, Thạch Sơn 
(huyện Thạch Hà), Phường 
Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh); 
Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 
nông thôn mới kiểu mẫu tại 
xã Thượng Lộc (huyện Can 
Lộc), xã Hương Thủy (huyện 
Hương Khê). Ngoài ra, toàn 
tỉnh đã thành lập 510 địa chỉ 
tin cậy tại cộng đồng, 7 nhà 
tạm lánh trên địa bàn là những 
nơi tránh trú an toàn cho phụ 
nữ và trẻ em khi bị xâm hại.

An toàn cho phụ nữ, trẻ 
em là hạnh phúc, bình an của 
mỗi gia đình, là sự phát triển 
bền vững của đất nước. Trong 
những năm qua, hoạt động mà 
các cấp Hội phụ nữ tổ chức đã 
tạo được hiệu ứng mạnh mẽ 
trong cộng đồng xã hội, góp 
phần hỗ trợ phụ nữ và trẻ em 
bảo đảm an toàn cho bản thân, 
vượt qua hoàn cảnh, vươn lên 
trong cuộc sống.

Phát huy những kết quả 

đó, thời gian tới, Hội LHPN 
Hà Tĩnh tiếp tục duy trì, phát 
huy hơn nữa các mô hình 
CLB hiện có nhằm tạo những 
sân chơi cộng đồng rộng lớn 
cho chị em gặp gỡ, trao đổi, 
chia sẻ những kinh nghiệm 
trong xây dựng gia đình bình 
đẳng, ấm no, hạnh phúc.

Các cấp Hội sẽ tăng 
cường các chương trình tập 
huấn kiến thức, kỹ năng cho 
các CLB, qua đó, giúp hội 
viên phụ nữ bảo vệ bản thân 
và gia đình trước sự tấn công 
của các tệ nạn xã hội, xây 
dựng cuộc sống an toàn, hạnh 
phúc cho mỗi thành viên 
trong gia đình.

Hội LHPN tỉnh cũng 
mong muốn tiếp tục nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo của 
cấp ủy Đảng, chính quyền đối 
với công tác vận động, hỗ trợ 
cha mẹ nuôi dạy con tốt, giúp 
đỡ trẻ có điều kiện học tập và 
có kỹ năng sống tốt hơn.

Tổ chức các hoạt động 
truyền thông, tuyên truyền 
về vai trò của cha mẹ trong 
chăm sóc, giáo dục trẻ vị thà-
nh niên trên các phương tiện 
đại chúng đồng thời nâng cao 
nhận thức, kiến thức của cán 
bộ, hội viên về công tác bảo 
vệ quyền lợi ích của phụ nữ, 
trẻ em; phát hiện, tiếp nhận 
phối hợp tham gia giải quyết 
và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị 
xâm hại quyền và lợi ích hợp 
pháp./.
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Trong năm qua, 
huyện Thạch Hà 
đã tập trung làm 

tốt công tác phòng ngừa 
tham nhũng, góp phần 
ngăn chặn kịp thời các 
hành vi tham nhũng xảy ra, 
bảo đảm ổn định tình hình 
chính trị trên địa bàn, giữ 
vững niềm tin của quần 
chúng nhân dân.

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng chống 
tham nhũng được cấp ủy, 
chính quyền quan tâm chú 
trọng. Ngay sau khi Luật 
Phòng chống tham nhũng 
năm 2018 được thông qua, 
huyện đã ban hành kế hoạch 
triển khai với nhiều hình 
thức như đăng tải trên cổng 
thông tin điện tử, trên trang 
facebook, tuyên truyền trên 
hệ thống loa truyền thanh 

cơ sở; tổ chức tập huấn cho 
hơn 300 cán bộ cấp huyện, 
xã. Thạch Hà là huyện đầu 
tiên tổ chức tuyên truyền 
điểm Luật Phòng chống 
tham nhũng năm 2018 trên 
phạm vi cả tỉnh.

Đồng thời, huyện đã 
triển khai đồng bộ các giải 
pháp phòng ngừa theo quy 
định của Luật phòng, chống 
tham nhũng một cách có 
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HUYỆN THẠCH HÀ LÀM TỐT CÔNG TÁC 
PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG

Thạch Hà tổ chức Hội nghị tập huấn luật Tố cáo, luật Phòng, chống tham nhũng

NGUYỄN TRUNG LƯƠNG



hiệu quả.
Việc công khai, minh 

bạch trong hoạt động của 
cơ quan đơn vị là biện pháp 
quan trọng đầu tiên được 
áp dụng. Thông qua trang 
thông tin điện tử, thông qua 
các cuộc họp cũng như qua 
hình thức niêm yết tại trụ 
sở, hoạt động của Trung 
tâm hành chính công, công 
khai, minh bạch trong mua 
sắm công và xây dựng cơ 
bản, thủ tục hành chính; 
quản lý và sử dụng đất; 
công tác tuyển dụng; kết 
quả kê khai tài sản… đã 
tạo điều kiện để người dân 
cũng như toàn xã hội tham 
gia giám sát hoạt động của 
các cơ quan nhà nước. Đặc 
biệt trong năm, huyện đã 
triển khai chuyên mục tiếp 
cận thông tin, ban hành quy 
chế cung cấp thông tin, qua 
đó người dân có quyền tiếp 
cận và yêu cầu cung cấp 
các thông tin không thuộc 
bí mật Nhà nước. Nhờ vậy, 
người dân dễ dàng nhận biết 
được các quyền và nghĩa vụ 
của mình để chủ động thực 
hiện theo các quy định của 
pháp luật cũng như đòi hỏi 
cơ quan Nhà nước và các 
cán bộ, công chức nhà nước 
thực hiện theo quy định. Từ 
đó, cán bộ, công chức có 
ý thức hơn trong việc thực 
hiện chức trách, công vụ 
của mình theo đúng trình 
tự, thủ tục, thẩm quyền mà 

pháp luật quy định, bởi mọi 
hành vi vi phạm, phiền hà, 
sách nhiễu hay lợi dụng 
chức trách để tư lợi đều có 
thể bị phát hiện và xử lý. 

Bên cạnh đó, trong năm 
2019 cấp ủy, chính quyền 
các cấp tổ chức được 60 
cuộc đối thoại với nhân 
dân. Công tác tiếp dân được 
thực hiện nghiêm túc. Nhất 
là các buổi tiếp dân định 
kỳ đều do người đứng đầu 
huyện ủy, HĐND, UBND 
trực tiếp tiếp. Trong năm, 
đã tiếp 55 lượt người. Các 
cuộc đối thoại, tiếp dân đều 
đảm bảo diễn ra nghiêm 
túc, dân chủ, đảm  bảo 
đúng nguyên tắc, quy định, 
quy chế nhằm phát huy 
quyền làm chủ trực tiếp của 
Nhân dân. Đồng thời, tăng 
cường trách nhiệm của cán 
bộ lãnh đạo, kịp thời giải 
quyết những vấn đề còn 
tồn tại ở cơ sở. Đây cũng là 
một kênh để lãnh đạo tiếp 
cận được các thông tin liên 
quan đến công tác quản lý 
nhà nước, nhằm phát hiện 
kịp thời các hành vi tham 
nhũng. 

Huyện Thạch Hà cũng 
là đơn vị ban hành quy 
chế chi tiêu nội bộ đảm 
bảo nguyên tắc dân chủ, 
công bằng, đúng pháp luật, 
giúp cho việc tài sản của 
Nhà nước không bị thất 
thoát, những lợi ích vật 

chất không rơi vào một số 
ít người có chức vụ, quyền 
hạn hoặc những người 
có quan hệ thân quen với 
người có chức vụ, quyền 
hạn. Ban Thanh tra nhân 
dân trong thời gian qua 
phát huy vai trò của mình, 
thường xuyên kiểm tra việc 
chấp hành và xử lý kịp thời 
hành vi vi phạm quy định 
về chế độ, định mức, tiêu 
chuẩn trong cơ quan.

Cải cách hành chính 
luôn là mối quan tâm 
thường xuyên của cấp ủy, 
chính quyền trong thực 
thi công vụ. Bên cạnh cải 
cách thủ tục hành chính 
với sự hoạt động hiệu quả 
của Trung tâm hành chính 
công (giải quyết đúng hạn 
đạt trên 99%, thực hiện 
tiếp nhận và trả kết quả 
mức độ 3, mức độ 4 gần 
300 hồ sơ), huyện cũng 
đã chú trọng tới cải cách 
tài chính công, đổi mới cơ 
chế quản lý tài chính đối 
với các đơn vị, từng bước 
chủ động thực hiện chế độ 
tự chủ, đảm bảo tiết kiệm, 
hiệu quả, đã xây dựng, giao 
quyền tự chủ về tài chính 
và giao khoán kinh phí hoạt 
động cho các phòng, ban 
trực thuộc UBND huyện, 
đơn vị sử dụng ngân sách 
trên địa bàn. Việc thực hiện 
trả lương qua tài khoản 
(ATM), thanh toán các dịch 
vụ hoạt động thường xuyên 

30 Số 20 - Tháng 01/2020

Mừng Đảng - Mừng Xuân



của các đơn vị thụ hưởng ngân sách 100% 
được thanh toán bằng phương thức chuyển 
khoản; đã hạn chế được phương thức thanh 
toán trực tiếp bằng tiền mặt. Trong năm, 
huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công 
tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, 
Nghị định số 150/2013/NĐ-CP 07 trường 
hợp. Đây là giải pháp để tránh việc cán bộ, 
công chức, viên chức do làm lâu ở một vị 
trí sẽ tìm ra được kẽ hở hay những khiếm 
khuyết của cơ chế, chính sách để tìm cách 
lợi dụng tham nhũng. Hoặc do làm lâu ở 
một vị trí nên tìm cách móc nối với những 
người có liên quan để thực hiện những 
hành vi tham nhũng tinh vi, khó phát hiện 
và ngăn chặn.  

  Một biện pháp nữa mà huyện Thạch 
Hà đã nghiêm túc thực hiện và đạt kết quả. 
Đó là việc ban hành và thực hiện Quy tắc 
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. 
Quy tắc ứng xử vừa biểu hiện mối quan hệ 
giữa công chức với nhà nước, vừa thể hiện 
mối quan hệ giữa cán bộ, công chức với xã 
hội được công khai để nhân dân giám sát 
việc chấp hành. Trong năm, UBND huyện 
đã tiến hành 51 cuộc kiểm tra định kỳ và 
25 cuộc kiểm tra đột xuất. Biện pháp này 
góp phần ngăn ngừa những nguy cơ xảy ra 
tham nhũng và tăng cường tính liêm chính, 
bảo đảm sự công tâm của cán bộ, công 
chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Từ những kết quả đạt được trong năm 
2019 đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa 
mạnh mẽ trong xã hội, góp phần củng cố 
vững chắc niềm tin trong nhân dân. Phát 
huy những kết quả đã đạt được, trong thời 
gian tới, huyện Thạch Hà sẽ tiếp tục xây 
dựng chương trình, kế hoạch có trọng tâm, 
trọng điểm, đồng thời có chỉ đạo sâu sát 
việc thực hiện kế hoạch đã đề ra./.

31Số 20 - Tháng 01/2020

Mừng Đảng - Mừng Xuân

Đất 
nước 
trọng 
hiền 
tài, 
Tổ 

quốc 
đẹp, 
thắm 
tươi 
vạn 
dặm

Nhân 
dân 
yêu 
trí 

thức, 
non 
sông 
vui, 
nô 
nức 

trăm 
miền



Năm 2019, tình 
hình tội phạm 
tiếp tục tăng và 

diễn biến phức tạp hơn so với 
cùng kỳ năm 2018. Cơ quan 
điều tra đã phát hiện, khởi tố 
668 vụ /1119 bị can (tăng 125 
vụ/ 146 bị can =23%), đáng 
chú ý là nhóm tội phạm về ma 
túy, nhiều đối tượng thực hiện 
hành vi mua bán, vận chuyển 

ma túy số lượng đặc biệt lớn 
với thủ đoạn rất tinh vi, có sử 
dụng vũ khí nóng; tội phạm 
liên quan đến hoạt động tín 
dụng đen như cho vay nặng 
lãi trong giao dịch dân sự, 
bắt, giữ người trái pháp luật; 
tội phạm sử dụng công nghệ 
cao... Bên cạnh đó, các tranh 
chấp về dân sự, nhất là các vụ 
tranh chấp đất rừng, tranh chấp 

về hôn nhân gia đình cũng 
tiếp tục gia tăng… Trước tình 
hình đó, để đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ chính trị của ngành, 
Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
đã tập trung đổi mới công tác 
lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, 
điều hành và giải pháp nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công 
tác thực hành quyền công tố, 
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Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Viện trưởng Viện Kiểm sát chủ trì Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020



kiểm sát hoạt động tư pháp, 
làm tốt nhiệm vụ chống oan 
sai, bỏ lọt tội phạm. Nhờ triển 
khai nhiều giải pháp đồng bộ, 
xác định đúng nhiệm vụ trọng 
tâm, chọn khâu công tác đột 
phá phù hợp nên Viện kiểm 
sát hai cấp đã hoàn thành xuất 
sắc các chỉ tiêu công tác đề ra.

Với phương châm “Đoàn 
kết, đổi mới - Trách nhiệm, 
kỷ cương - Thực chất, hiệu 
quả” và nhiệm vụ trọng tâm 
là “Nâng cao chất lượng thực 
hành quyền công tố, kiểm sát 
hoạt động tư pháp”, ngay từ 
đầu năm 2019, Lãnh đạo Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh Hà 
Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các 
đơn vị bám sát các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ theo chỉ thị công tác 
của Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, các chỉ thị, 
nghị quyết về nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh của Tỉnh uỷ, 
Hội đồng nhân dân tỉnh để 
xây dựng chương trình, kế 
hoạch phù hợp với đặc điểm 
tình hình và nhiệm vụ công 
tác kiểm sát, nhằm thực hiện 
đảm bảo chức năng Thực hành 
quyền công tố, kiểm sát hoạt 
động tư pháp, phục vụ tốt yêu 
cầu cải cách tư pháp và nhiệm 
vụ chính trị địa phương.

Trong lĩnh vực hình sự, 
Viện kiểm sát hai cấp đã có 
nhiều đổi mới về biện pháp 
thực hiện: chủ động nghiên 
cứu hồ sơ vụ án để xây dựng 
kế hoạch kiểm sát điều tra, đề 
ra yêu cầu điều tra sát đúng, 

bám sát tiến độ điều tra để đôn 
đốc Cơ quan điều tra thu thập 
đầy đủ chứng cứ đảm bảo cho 
việc giải quyết vụ án đúng 
pháp luật; kịp thời phát hiện 
những thiếu sót để yêu cầu Cơ 
quan điều tra khắc phục; trước 
khi kết thúc điều tra, Kiểm 
sát viên phối hợp với Điều tra 
viên soát xét tài liệu chứng cứ 
và tiến hành phúc cung 100% 
vụ nhằm chống oan, sai, bỏ lọt 
tội phạm và người phạm tội; 
nắm chắc các chứng cứ buộc 
tội và gỡ tội, chủ động tham 
gia xét hỏi, tranh luận tại phiên 
tòa, đánh giá khách quan, toàn 
diện các vụ án để đưa ra quan 
điểm xét xử có căn cứ, phù 
hợp. Đến hết tháng 11/2019, 
Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm 
sát giải quyết 837/867 tin báo 
tố giác tội phạm đạt 96,5% 
(chỉ tiêu quy định là ≥ 90%), 
trong đó, khởi tố vụ án hình 
sự 668 tin. Hoạt động kiểm sát 
việc khởi tố vụ án, phê chuẩn 
quyết định khởi tố bị can và 
áp dụng biện pháp ngăn chặn 
được Viện kiểm sát hai cấp 
thực hiện chặt chẽ, đảm bảo 
đúng quy định; số người bị 
bắt, tạm giữ chuyển xử lý 
hình sự đạt 100%. Viện kiểm 
sát đã giải quyết 646 vụ, 1141 
bị can/649 vụ, 1149 bị can, 
đạt 99,5% - vượt chỉ tiêu đề ra 
(truy tố: 645 vụ, 1140 bị can, 
đình chỉ: 1 vụ 1 bị can - do bị 
hại rút đơn yêu cầu khởi tố). 
Đã thực hành quyền công tố, 
kiểm sát xét xử 658 vụ, 1134 
bị cáo /689 vụ 1235 bị cáo = 
95,5%, kiểm sát xét xử phúc 

thẩm 164 vụ, 265 bị cáo/165 
vụ, 267 bị cáo = 97,2%, Các 
vụ án Viện kiểm sát truy tố 
đều đảm bảo đúng người 
đúng tội, không có trường 
hợp nào truy tố oan sai, không 
có án đình chỉ điều tra vì lý 
do không phạm tội, không có 
trường hợp nào Viện kiểm sát 
truy tố Tòa án tuyên bị cáo 
không phạm tội.

Công tác kiểm sát hoạt 
động tư pháp trên các lĩnh 
vực giải quyết án dân sự, hành 
chính, thi hành án hình sự, thi 
hành án dân sự, khiếu tố, Lãnh 
đạo Viện kiểm sát hai cấp 
đã lãnh đạo, chỉ đạo bám sát 
nhiệm vụ trọng tâm của từng 
khâu, nâng cao trách nhiệm 
của Kiểm sát viên trước, trong 
và sau phiên tòa, phiên họp giải 
quyết án dân sự, hành chính, 
kinh doanh thương mại; tăng 
cường hoạt động kiểm sát trực 
tiếp trong công tác thi hành 
án hình sự; kiểm sát chặt chẽ 
việc phân loại, xử lý của cơ 
quan thi hành án dân sự; chú 
trọng xác minh việc phân loại 
không có điều kiện hoặc có 
điều kiện nhưng chậm tổ chức 
thi hành để yêu cầu thi hành 
án, nâng cao tỷ lệ tiền và việc 
thi hành xong trong thi hành 
án dân sự; thực hiện có nền 
nếp, đúng quy định pháp luật 
việc tiếp công dân, tiếp nhận, 
giải quyết và kiểm sát việc 
giải quyết khiếu nại tố, cáo 
trong lĩnh vực tư pháp. Viện 
kiểm sát hai cấp đã kiểm sát 
việc giải quyết 1754/1793 vụ, 
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việc sơ thẩm, 45/47 vụ phúc 
thẩm án dân sự, hôn nhân gia 
đình, hành chính, kinh doanh 
thương mại; phối hợp với Tòa 
án tổ chức 68 phiên tòa rút 
kinh nghiệm nhằm nâng cao 
kỹ năng tham gia phiên tòa, 
phiên họp cho kiểm sát viên. 
Tiến hành 02 cuộc kiểm sát 
đột xuất và 214 cuộc kiểm sát 
trực tiếp việc chấp hành pháp 
luật trong công tác thi hành án 
hình sự, thi hành án dân sự, 
kiểm sát xét tha tù trước thời 
hạn có điều kiện đối với 42 
phạm nhân, xét giảm thời hạn 
chấp hành án phạt tù đối với 
1091 bị án, xét rút ngắn thời 
gian thử thách án treo, cải tạo 
không giam giữ đối với 102 
bị án. Xác minh điều kiện thi 
hành án 636 trường hợp; xác 
minh 207 việc chi trả tiền 
cho công dân; kiểm sát 405 
việc cưỡng chế, kê biên tài 
sản, giao tài sản và tiêu hủy 
vật chứng. Thụ lý giải quyết 
5/5 đơn thuộc thẩm quyền và 
kiểm sát việc giải quyết 24/26 
đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt 
động tư pháp của cơ quan tư 
pháp. Chất lượng công tác 
kiểm sát việc giải quyết các 
vụ án dân sự, hành chính, thi 
hành án hình sự, thi hành án 
dân sự ngày càng được nâng 
cao, tiến độ giải quyết các 
vụ, việc đảm bảo, việc thực 
hiện chế độ giam, giữ được 
thực hiện nghiêm túc, không 
để xẩy ra trường hợp quá hạn 
giam, giữ...

Công tác phối hợp liên 

ngành được duy trì thường 
xuyên, chặt chẽ. Viện kiểm 
sát hai cấp đã phối hợp với Cơ 
quan điều tra, Tòa án xác định 
và giải quyết 83 vụ án giải 
quyết theo thủ tục án hình sự 
trọng điểm (đạt 10,2%), 4 vụ 
giải quyết theo thủ tục án rút 
gọn, 25 phiên tòa lưu động và 
114 phiên tòa rút kinh nghiệm, 
trong đó có 13 phiên tòa rút 
kinh nghiệm theo cụm, 2 
phiên tòa rút kinh nghiệm trực 
tuyến nhằm nâng cao kỹ năng 
thực hành quyền công tố và 
kiểm sát hoạt động tư pháp tại 
phiên tòa cho kiểm sát viên và 
tăng cường tuyên truyền, giáo 
dục phòng ngừa tội phạm, 
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ 
chính trị địa phương.

Qua công tác kiểm sát, 
Viện kiểm sát hai cấp đã kịp 
thời phát hiện vi phạm của 
các cơ quan tư pháp và các cơ 
quan hữu quan để ban hành 
kháng nghị, kiến nghị, yêu 
cầu khắc phục. Đã trực tiếp 
khởi tố 01 vụ án hình sự, yêu 
cầu Cơ quan điều tra khởi tố 
35 vụ 41 bị can; ban hành 41 
kháng nghị, 156 kiến nghị vi 
phạm và 34 kiến nghị phòng 
ngừa trên tất cả các lĩnh vực 
công tác. 

Để có được kết quả như 
trên, toàn ngành kiểm sát Hà 
Tĩnh đã không ngừng nỗ lực, 
phấn đấu, đề ra nhiều biện 
pháp đổi mới công tác, thực 
hiện tốt quy chế dân chủ, 
xây dựng nội bộ đoàn kết. 
Với phong trào thi đua sôi 

nổi năm 2019, Viện kiểm sát 
hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã có 
30 cá nhân được công nhận 
Chiến sĩ thi đua cơ sở, 8 tập 
thể được công nhận Tập thể 
lao động xuất sắc, 34 lượt tập 
thể và 110 lượt cá nhân được 
Viện trưởng VKSND tỉnh 
tặng Giấy khen; Hội đồng thi 
đua khen thưởng xét, đề nghị 
VKSND tối cao tặng Cờ thi 
đua Chính phủ cho VKSND 
tỉnh, tặng Cờ thi đua xuất sắc 
cho 3 tập thể, tặng Bằng khen 
cho 12 lượt tập thể và 42 lượt 
cá nhân; đề nghị Ủy ban nhân 
dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất 
sắc cho 1 tập thể và tặng Bằng 
khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân.

Nhìn lại năm công tác 
2019, với những kết quả đạt 
được nêu trên, có thể khẳng 
định Viện kiểm sát nhân dân 
tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt 
nhiệm vụ thực hành quyền 
công tố, kiểm sát hoạt động 
tư pháp, góp phần nâng cao 
chất lượng hoạt động tư pháp 
và công tác đấu tranh phòng 
chống tội phạm trên địa bàn, 
bảo vệ pháp luật, giữ gìn 
an ninh trật tự trên địa bàn. 
Với truyền thống thi đua yêu 
nước, trong thời gian tới, tin 
tưởng rằng Viện kiểm sát hai 
cấp tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục 
phát huy nội lực, phấn đấu 
hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm 
vụ chính trị mà Đảng và nhân 
dân giao phó./.
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Thơ Bác hóa mùa xuân
BÙI VĂN HIÊN

Cứ mỗi khi tết đến, xuân về
Phút giao thừa nghe thơ Bác đọc
Vừa mừng xuân vừa kêu gọi toàn dân tộc
“Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”

Thơ của Người lời rộng, ý bao la
Mà gần gũi với nhân dân, đất nước
Và giản dị, thuỷ chung sau trước
Mong ước Bắc Nam sum họp một nhà.

Bao năm rồi Bác đã đi xa
Thơ Bác hoá mùa xuân dân tộc
Đất nước đã hoà bình, tự do, độc lập
Phút giao thừa nhớ Bác đọc thơ xuân.

Đảng quang vinh
BÙI VĂN HIỀN

Chín mươi tuổi chẵn, Đảng quang vinh
Sâu nặng công ơn, thắm nghĩa tình
Hạnh phúc ấm no ngời đạo đức
Công bằng dân chủ sáng văn minh
Dẫn đường hội nhập không thay hướng
Mở lối bang giao đúng tiến trình
Xương máu dựng xây nền độc lập
Nên ta phải biết giữ hòa bình.
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Gió non Hồng
NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Đỉnh non Hồng mây trắng hợp tan
Dòng sông La vẫn bên bồi bên lở
Câu ví, giặm gọi ta về xứ Nghệ
Mùa xuân này cây cỏ cứ lâng lâng
Một khoảng trời xanh mà da diết vô cùng
Như suối chảy, mây bay hồn xứ sở
Như vườn táo vườn cam nắng xuân về chín đỏ
Nghi Xuân gió vờn nhà kính lung linh
Nông thôn mới hóa sông núi niềm tin
Cho ngọn cỏ xanh hết mình
Tự mảnh đất Tiên Điền lan tỏa...

Ơi đất nước ngàn năm Việt Thường Thị!
Bao đời nay vẫn nối nghiệp cha ông
Có phải long mạch quê hương tự núi Hồng 
Mà sức thanh xuân cứ  tràn trề xứ sở
Những Đồng Lộc, Hồng Lĩnh, Kỳ Anh... 

khơi dòng sử đỏ
Cánh đồng lớn biếc xanh từ đất Mẹ
Hương ngát xuân  như ngọn gió non Hồng
Khi hàng cây xanh tỏa bóng dòng sông...
                               Krông Năng, 11 - 2019
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Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì Hội nghị giao ban khối Nội chính

Đ/c Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và đ/c Trần Báu Hà - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính 
tặng hoa chúc mừng các đội đạt giải trong cuộc thi quần vợt khối Nội chính cấp tỉnh năm 2019
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34 Số 19 - Tháng 10/2019

Đ/c Trần Báu Hà, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính tặng giấy khen cho các đơn vị  
đạt thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng


