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HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 
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Số:       /HĐPH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         

Trà Vinh, ngày        tháng  6  năm 2021 
   

   V/v phối hợp tăng cường phổ biến pháp luật  

        về hoạt động góp hụi trên địa bàn tỉnh 
 

 

          Kính gửi:  

- Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Trà Vinh1; 

- Thành viên Tổ Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh2. 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Triển khai thi hành Nghị định số 19/2019/NÐ-CP ngày 19/02/2019 của 

Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi là hụi) có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 05/4/2019. Sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành, Sở Tư pháp và 

các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định này 

đến người dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó Sở Tư pháp viết bài 

đưa nhiều nội dung về hụi trong Tờ tin Tư pháp và đăng trên Trang thông tin điện 

tử của đơn vị3; biên soạn tài liệu tuyên truyền về hụi cấp phát đến các xã4; tổ chức 

“Phiên tòa giả định” phổ biến pháp luật về hụi5; tổ chức truyền thông, trợ giúp 

pháp lý về hụi tại các huyện, xã6; Trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với Trung 

tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao cấp huyện xây dựng “Chuyên trang, chuyên 

mục” trợ giúp pháp lý về hụi và phát sóng trên Đài phát thanh, loa truyền thanh ấp, 

khóm nhằm thông tin, phổ biến quy định của Nghị định số 19/2019/NÐ-CP tại các 

xã nghèo, ấp đặc biệt khó khăn7.  

Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-

UBND ngày 12/3/2021 triển khai thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 

19/02/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Theo nhiệm vụ được giao trong Kế 

hoạch của UBND tỉnh, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 72/KH-STP ngày 

                                        
1 Theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Chủ tịch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh. 
2 Theo Quyết định số 14/QĐ-HĐPH ngày 14/3/2019 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc thay đổi 

thành viên Tổ Thư ký hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. 
3 Xuất bản 04 số Tờ tin Tư pháp của ngành  (năm 2019)  phát hành miễn phí 4.800 quyển cấp phát đến các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về nội hỏi – đáp pháp luật quy định của Nghị định số19/2019/NĐ-CP. 
4 Nội dung cơ bản của Nghị định số 19/2019/NĐ-CP tổng số 406 quyền (đã phát hành năm 2019). 
5 Tại huyện Cầu Ngang có 200 người dân tham dự. 
6 Tổ chức 84 cuộc, có 3.189 người dự (Thực hiện năm 2019). 
7 Năm 2020, Trung tâm TGPL nhà nước ký hợp đồng với với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các 

huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Châu Thành, Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Kè và Càng Long  để thực hiện. 
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17/3/2021 triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND; đồng thời ban hành Kế 

hoạch số 46/KH-STP ngày 23/02/2021 tổ chức thực hiện 04 “Phiên tòa giả định” 

năm 2021, trong đó có “Phiên tòa giả định” với tiểu phẩm vụ án về tội “Lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan đến góp 

hụi; theo đó, ngày 24/3/2021, Sở Tư pháp phát hành Công văn số 309/STP-

VBPB&TDTHPL phối hợp UBND huyện Cầu Kè tổ chức thực hiện “Phiên tòa giả 

định” về hụi tại ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú có trên 70 người dân tham dự. Chỉ 

đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với Hội Luật gia và Hội Cựu chiến binh 

huyện Tiểu Cần tổ chức 12 cuộc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật có nội 

dung về góp hụi cho 591 hội viên tham dự; biên soạn tài liệu hỏi - đáp pháp luật về 

góp hụi để cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhất là 

cấp xã góp phần quan trọng đưa pháp luật vào cuộc sống của người dân. 

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình góp hụi trên địa bàn tỉnh đã và đang 

có nhiều diễn biến phức tạp nhất là góp hụi “có lãi” chưa chấp hành đúng quy định 

pháp luật; một số trường hợp lợi dụng góp hụi để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền 

đóng hụi của người tham gia; nhiều dây hụi “bị vỡ hụi”, có vụ “vỡ hụi”, “giật hụi” 

lên đến hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng đã xảy ra ở thành thị đến nông thôn, 

khiến người dân hoang mang; nguyên nhân chính của các vụ “vỡ hụi” là do chủ 

hụi và các thành viên tham gia hụi chủ quan, biết pháp luật nhưng không thực hiện 

đúng quy định về hụi, vì chủ hụi, thành viên tham gia hụi cho rằng thực hiện nhiều 

thủ tục như: Chủ hụi cấp giấy biên nhận khi góp hụi, lĩnh hụi cho các thành viên 

tham gia hụi; chủ hụi thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú biết về 

việc mở dây hụi có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên hoặc tổ chức từ 02 dây hụi trở 

lên… Mặt khác, họ cho rằng theo quy định pháp luật thì hụi có lãi có giới hạn về 

lãi suất không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần hụi phải góp trừ đi giá 

trị các phần hụi đã góp trên thời gian còn lại của dây hụi là rất thấp. Chính từ 

nguyên nhân chủ quan chưa chấp hành đúng quy định nên có nhiều vụ án khởi kiện 

ra tòa án nhân dân đòi lại tài sản nhưng chưa đủ cơ sở để khởi tố hình sự, gây ảnh 

hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương.  Công tác quản lý nhà nước về 

hoạt động hụi còn hạn chế, chưa  kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để 

có giải pháp ngăn chặn, xử lý.  

Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên 

quan và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về hụi 

trong Nhân dân bằng các hình thức thích hợp để góp phần ngăn ngừa tình trạng lợi 

dụng  góp hụi để lợi dụng tín nhiệm hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là triển 

khai thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 133-CV/TU ngày 

22/6/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động góp hụi trên địa bàn tỉnh, Kế 

hoạch số 21/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh triển khai thi hành Nghị 

định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường 

trên địa bàn tỉn và Công văn số 2408/UBND-NC ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh 
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về việc tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về hụi (đính kèm).  Sở 

Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các thành 

viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thành viên Tổ Thư ký, UBND cấp huyện, 

Phòng Tư pháp và UBND cấp xã tiếp tục phối hợp tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về hoạt động góp hụi đến người dân hiểu, nắm vững quy định pháp 

luật để thực hiện, chấp hành đúng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình, cụ thể như sau: 

1. Về nội dung:  

Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật quy định về hoạt động góp hụi 

nhất là Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ; Điều 471 

(Họ, hụi, biêu, phường), Bộ Luật Dân sự năm 2015; Điều 174 (Tội lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản), Điều 175 (Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) Bộ luật Hình 

sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các quy định pháp luật có liên 

quan. Việc tổ chức hụi phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự 

quy định tại Điều 3 của Bộ luật Dân sự 2015 và chỉ được thực hiện nhằm mục đích 

tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về hụi; không được tổ chức 

hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 

tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Phổ biến, hướng dẫn cho người dân biết nhất là các đối tượng tham gia hụi 

phải lập các giấy tờ quan trọng như: Văn bản thỏa thuận về dây hụi, sổ hụi, giấy 

biên nhận góp hụi và lĩnh hụi,.. để khi có rủi ro xảy ra làm cơ sở khởi kiện nhằm 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia hụi.  

2. Về hình thức tuyên truyền, phổ biến 

- Biên soạn tài liệu hỏi - đáp pháp luật, tờ gấp có nội dung ngắn gọn đọc dễ 

hiểu, dễ nhớ để cấp phát cho người dân.  

- Viết bài, đưa tin, phản ánh tình hình hoạt động góp hụi trên phương tiện 

truyền thông, thông tin đại chúng như: Trang/Chuyên mục PBGDPL và mạng xã 

hội, Đài Phát thanh và Truyền hình, Đài/Trạm/loa truyền thanh cơ sở. 

- Nhân rộng phổ biến pháp luật bằng hình thức tổ chức “Phiên tòa giả định” 

vụ án về hụi. 

- Phổ biến trực tiếp cho người dân hoặc lồng ghép các hoạt động tiếp dân; tư 

vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; đối thoại chính sách pháp luật; 

sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật; sinh hoạt chi, tổ, hội đoàn thể… để phổ biến pháp 

luật về hụi. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về hụi hình thức trực tuyến hoặc 

sân khấu hóa… 
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Hiện nay, Sở Tư pháp đang biên soạn tài liệu hỏi – đáp pháp luật về hụi, 

mẫu tham khảo sổ hụi, văn bản thỏa thuận hụi, biên nhận góp hụi và lĩnh hụi… để 

cấp phát đến các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ tuyên truyền. Đề nghị truy 

cập vào Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh theo địa chỉ 

https://pbgdpl.travinh.gov.vn tại Chuyên mục đối thoại chính sách pháp luật của 

Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh để tải tài liệu về phục vụ cho công tác phổ 

biến pháp luật. 

Sở Tư pháp đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thành 

viên Tổ thư ký của Hội đồng, UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp và UBND cấp xã  

quan tâm phối thực hiện tốt PBGDPL về hụi đến người dân biết chấp hành đúng 

quy định để tự bảo về quyền, lợi ích hợp pháp cho chính mình khi tham gia hoạt 

động hụi tại địa phương. 

Kết quả phổ biến pháp luật về hụi đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương tổng 

hợp thành mục riêng trong báo cáo công tác PBGDPL định kỳ 6 tháng (trước 

31/5), năm (trước 30/10 hàng năm) và đột xuất (báo cáo sơ kết, tổng kết…) theo 

yêu cầu gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở 

Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Phòng Văn bản, 

Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật điện thoại 3866409) để tháo gỡ./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ông Lê Thanh Bình, PCT UBND tỉnh,  
  CT Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (b/c); 
- GĐ, các PGĐ STP (để biết); 
- Lưu VT, VBPB&TDTHPL.  

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 
Lâm Sáng Tươi 
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