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Ngăn chặn "tín dụng đen" từ gốc! 

Phạm Văn Chung

hời gian gần đây, các lực 

lượng chức năng đang 

đồng loạt ra quân triệt phá, ngăn 

chặn hoạt động cho vay nặng lãi 

và đòi nợ thuê, "tín dụng đen" 

bước đầu đã mang lại nhiều kết 

quả rất đáng khích lệ. Nhiều tổ 

chức tội phạm cho vay nặng lãi, 

với hàng loạt đối tượng đã bị bắt 

giữ, truy tố. Tuy nhiên, vấn đề ở 

đây là việc ra quân, triệt phá này 

chỉ mới là giải quyết phần ngọn, 

còn nguyên nhân gây ra "tín dụng 

đen" chưa được giải quyết tận 

gốc. Nhiều người cho rằng sau 

một thời gian tạm lắng "tín dụng 

đen" sẽ "mọc" trở lại với thủ đoạn 

tinh vi hơn để thích nghi, đối phó 

với lực lượng chức năng. 

Theo chúng tôi, ngoài việc 

thường xuyên, liên tục ra quân 

triệt phá các băng nhóm hoạt 

động "tín dụng đen" thì cần có 

các biện pháp đồng bộ, linh hoạt 

nhằm ngăn chặn từ gốc, từ 

nguyên nhân phát sinh ra chúng.  

Thứ nhất, biện pháp quản lý 

hành chính: Thông thường để 

hợp thực hóa hoạt động "tín 

dụng đen" các đối tượng thường 

núp bóng dưới hình thức hoạt 

động các công ty, doanh nghiệp 

như các cơ sở cầm đồ, các công 

ty cho vay tài chính, câu kết với 

các nhóm đòi nợ thuê hoạt động 

ở nhiều tỉnh thành. Do đó, cơ 

quan chức năng cần quản lý, 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc 

đăng ký kinh doanh, hoạt động 

của các công ty có dấu hiệu hoạt 

động "tín dụng đen". Theo đó, 

nếu phát hiện dấu hiệu kinh 

doanh núp bóng thì lập tức thu 

hồi giấy phép hoạt động, chấm 

dứt hoạt động và xử lý nghiêm 

những đối tượng liên quan. 

Thứ hai, biệp pháp kinh tế: 

Bên cạnh tạo sự thông thoáng 

trong cho vay tín dụng để người 

dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn 

thì cần kiểm soát chặt chẽ sự 

tăng trưởng tín dụng ở khu vực 

ngân hàng. Đặc biệt, cần kiểm 

soát, làm rõ mối liên thông hệ 

thống "tín dụng đen" và các ngân 

hàng thương mại. Bởi vì, nhiều 

trường hợp các đối tượng sử 

dụng tiền vay từ ngân hàng để 

cho vay nặng lãi, theo kiểu "mỡ 

nó, rán nó", "tay không bắt giặc". 

Vì thế, nếu kiểm soát được 

nguồn vốn tín dụng sẽ góp phần 

quan trọng trong việc ngăn chặn 

"tín dụng đen". 

Thứ ba, cần phổ biến, nâng 

cao kiến thức cho người dân về 

tài chính ngân hàng: Từ đó, giúp 

họ cảnh giác, tránh xa thủ đoạn 

lôi kéo cho vay nặng lãi, "alo, có 

tiền". Điều này giúp họ tránh 

được sự cuốn hút vào các dây 

chuyền "tín dụng đen" và sau đó 

T 
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là vỡ nợ vì dính vào "tín dụng 

đen".  

Thứ tư, khuyến khích người 

dân tố giác tội phạm: Có thể nói 

nguyên tắc quan trọng nhất để các 

đối tượng cho vay nặng lãi hoạt 

động là đe dọa, ép buộc làm tê 

liệt ý thức phản kháng của người 

dân nhằm buộc họ phải trả lãi 

suất "cắt cổ" cho chúng. Đa số 

người dân lỡ bị "dính" bị "vướng" 

vào "tín dụng đen" không dám tố 

cáo trực tiếp những kẻ cho vay 

nặng lãi, dù biết rõ cho vay nặng 

lãi là vi phạm pháp luật, vì sợ bị 

trả thù. Vì vậy, cơ quan chức 

năng cần có cơ chế thụ lý các 

thông tin tố cáo nặc danh, ẩn 

danh về hoạt động "tín dụng đen" 

và sớm vào cuộc xử lý thì hiệu 

quả sẽ rất cao.  

Ngoài ra, cần nghiên cứu sửa 

đổi quy định pháp luật về thế 

chấp, mua bán tài sản. Theo đó, 

không công nhận việc viết giấy 

tay vay nợ, thế chấp nhà ở và tài 

sản lớn khác phải đăng ký quyền 

sở hữu như xe ô tô. Trường hợp 

tòa án thụ lý tranh chấp loại này 

nếu phát hiện có dấu hiệu hoạt 

động "tín dụng đen" lập tức 

chuyển cho cơ quan công an để 

điều tra, làm rõ để xử lý các đối 

tượng liên quan. Như vậy, hạn 

chế tình trạng cố tình "lách" luật 

khi hợp thức các thỏa thuận cho 

vay nặng lãi bằng hợp đồng vay 

mượn tiền, thế chấp tài sản. 

Cùng với đó là triệt phá các 

băng nhóm đòi nợ thuê vì "đòi nợ 

thuê" và "tín dụng đen" như con 

đỉa hai vòi, song hành cùng nhau 

hút máu người dân lương thiện. 

Nếu triển khai đồng bộ, có hiệu 

quả các biện pháp trên sẽ góp 

phần ngăn chặn từ gốc hoạt động 

"tín dụng đen" đang tràn lan hiện 

nay góp phần ổn định tình hình an 

ninh trật tự xã hội, bảo vệ cuộc 

sống bình yên của người dân./. 
 

Bám sát tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật để triển khai công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở 

Minh Đức 

ể thực hiện tiêu chí 

thành phần 18.5 quy 

định về "xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật" trong Quyết định số 

1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020; Bộ Tư pháp đã 

có hướng dẫn thực hiện về xây 

dựng xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật với 05 

tiêu chí cụ thể. Theo đó, Bộ Tư 

pháp quy định cụ thể điểm số, 

cách tính điểm 05 tiêu chí tiếp 

cận pháp luật với tổng số 100 

điểm, trong đó có tiêu chí thứ 3 

về phổ biến, giáo dục pháp luật 

Đ 
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(PBGDPL) (25 điểm với 09 chỉ 

tiêu) và tiêu chí thứ 4 về hòa giải 

ở cơ sở (10 điểm với 03 chỉ tiêu). 

Để công tác PBGDPL, hòa 

giải ở cơ sở tại xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh có hiệu 

quả, đạt số điểm tối đa theo các 

chỉ tiêu thành phần của tiêu chí 

thứ 3 và thứ 4, từ đó đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật theo quy định 

trên, khi xây dựng Kế hoạch 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, 

UBND cấp xã nên bám sát vào 

các nội dung sau: 

Thứ nhất, phải công khai văn 

bản quy phạm pháp luật, văn bản 

hành chính có giá trị áp dụng 

chung có liên quan trực tiếp đến 

tổ chức, cá nhân trên địa bàn (trừ 

văn bản có nội dung thuộc bí 

mật nhà nước) thuộc trách nhiệm 

của UBND cấp xã; cung cấp đầy 

đủ thông tin pháp luật thuộc 

trách nhiệm phải cung cấp của 

UBND cấp xã theo quy định. 

Thứ hai, tổ chức lấy ý kiến 

Nhân dân về dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật theo quy 

định và chỉ đạo, hướng dẫn của 

cơ quan, tổ chức cấp trên, tổ 

chức quán triệt, phổ biến các văn 

bản, chính sách pháp luật mới 

ban hành cho cán bộ, công chức 

cấp xã, triển khai các hoạt động 

PBGDPL cho Nhân dân trên địa 

bàn cấp xã bằng hình thức phù 

hợp, triển khai các hoạt động 

PBGDPL cho các đối tượng đặc 

thù trên địa bàn thuộc trách 

nhiệm của UBND cấp xã theo 

quy định của Luật PBGDPL. 

Phải tổ chức đối thoại chính 

sách, pháp luật theo quy định của 

Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương để lắng nghe ý kiến phản 

ánh, kiến nghị của Nhân dân. 

Thứ ba, các thiết chế thông 

tin, văn hóa, pháp luật tại cơ sở 

hoạt động có hiệu quả, bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin, phổ 

biến pháp luật của Nhân dân trên 

địa bàn cấp xã như xây dựng, 

thực hiện chuyên mục thông tin, 

phổ biến pháp luật trên loa 

truyền thanh theo định kỳ; xây 

dựng, quản lý, khai thác có hiệu 

quả Tủ sách pháp luật cấp xã; bố 

trí địa điểm thuận tiện, phân 

công người phụ trách và quản lý 

Tủ sách theo quy định; định kỳ 

thực hiện rà soát, phân loại, bổ 

sung các bộ phận sách, tài liệu 

của Tủ sách theo quy định; bảo 

đảm kinh phí hoạt động của Tủ 

sách theo quy định tại Quyết 

định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 

25/01/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật... 

Thứ tư, bố trí kinh phí bảo 

đảm cho công tác PBGDPL theo 

quy định, bố trí đủ kinh phí hỗ 

trợ công tác hòa giải ở cơ sở theo 

quy định gồm kinh phí cho hoạt 

động quản lý nhà nước về hòa 

giải ở cơ sở và cho hòa giải viên, 
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tổ hòa giải theo định mức quy 

định. 

Đối với công tác hòa giải ở cơ 

sở, UBND cấp xã cần chỉ đạo, 

hướng dẫn thành lập, củng cố, 

kiện toàn nâng cao chất lượng 

hoạt động của tổ hòa giải; xây 

dựng, phát triển đội ngũ hòa giải 

viên trên địa bàn theo quy định 

như tổ chức tập huấn, trao đổi 

kinh nghiệm về hòa giải; huy 

động nguồn lực, hỗ trợ, tài trợ của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

hoạt động hòa giải; tạo điều kiện 

cho hòa giải viên tham gia tập 

huấn; cung cấp tài liệu pháp luật, 

kỹ năng hòa giải cho hòa giải 

viên và hoạt động khác có liên 

quan... Các mâu thuẫn, tranh 

chấp, vi phạm pháp luật thuộc 

phạm vi hòa giải được hòa giải 

kịp thời theo yêu cầu của các bên. 

Có như vậy, công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở tại 

xã, phường, thị trấn mới phát 

huy có hiệu quả, đạt số điểm tối 

đa theo các tiêu chí tiếp cận pháp 

luật tại Quyết định số 1980/QĐ-

TTg ngày 17/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ./. 
 

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh 

gày 31/01/2019, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 270/KH-UBND về công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2019 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

Tại Kế hoạch này, UBND 

tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

đoàn thể; UBND các huyện, 

thành phố thực hiện công tác 

PBGDPL năm 2019 theo trách 

nhiệm và phạm vi quản lý với 

các nhiệm vụ cụ thể gồm: 

1. Thực hiện hiệu quả các 

nhiệm vụ tại Chương trình 

PBGDPL giai đoạn 2017-2021, 

các Chương trình phối hợp, Đề án 

về PBGDPL; phát huy vai trò của 

cơ quan Tư pháp trong quản lý, 

chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp 

thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương được phân công chủ 

trì thực hiện Chương trình 

PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và 

các Đề án về PBGDPL thuộc 

phạm vi của Chương trình tại Kế 

hoạch số 1827/KH-UBND ngày 

13/7/2017 của UBND tỉnh có 

trách nhiệm chủ động phối hợp 

tham mưu triển khai thực hiện 

phù hợp với điều kiện thực tiễn, 

có trọng tâm, trọng điểm; lồng 

ghép thực hiện có hiệu quả với kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và các chương trình, kế hoạch 

N 
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khác có liên quan của cơ quan, 

đơn vị, địa phương; tiếp tục thực 

hiện hiệu quả các Chương trình 

phối hợp; các Đề án về PBGDPL 

thuộc phạm vi quản lý đã được 

UBND tỉnh giao. 

2. Tổ chức quán triệt, phổ 

biến các Luật, Pháp lệnh mới do 

Quốc hội thông qua; các luật, 

pháp lệnh, văn bản mới liên quan 

đến hoạt động chuyên môn, lĩnh 

vực quản lý; các quy định pháp 

luật quan trọng, liên quan chặt 

chẽ đến tình hình chính trị, phát 

triển kinh tế - xã hội của địa 

phương cũng như các cơ chế, 

chính sách liên quan trực tiếp 

đến đời sống, sinh hoạt của Nhân 

dân mà dư luận xã hội quan tâm 

và cần định hướng; nội dung các 

Điều ước quốc tế mà nước ta là 

thành viên, các thỏa thuận quốc 

tế liên quan đến người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp bằng hình 

thức phù hợp với từng đối tượng, 

địa bàn. 

3. Tham mưu, thực hiện tốt 

các nhiệm vụ, hoạt động của Hội 

đồng phối hợp PBGDPL các cấp 

và trách nhiệm PBGDPL chuyên 

ngành của các ngành, địa phương. 

4. Hướng dẫn, tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp 

luật năm 2019 đi vào chiều sâu, 

thiết thực gắn với thực hiện các 

chương trình, đề án về PBGDPL 

và nhiệm vụ trọng tâm của các 

ngành, địa phương. 

5. Triển khai thực hiện nhiệm 

vụ đánh giá công tác PBGDPL 

theo Bộ tiêu chí ban hành kèm 

theo Thông tư số 03/2018/TT-

BTP ngày 10/3/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. 

6. Chỉ đạo, hướng dẫn, triển 

khai thực hiện Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật sau khi được ban hành. 

7. Rà soát, củng cố, kiện toàn 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật 

các cấp, tuyên truyền viên pháp 

luật; nâng cao năng lực, bồi 

dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp 

luật chuyên sâu gắn với thực 

hiện Chương trình khung bồi 

dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên 

pháp luật theo Quyết định số 

3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ 

PBGDPL trong nhà trường và 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

trọng tâm vào đổi mới nội dung, 

hình thức giảng dạy, học tập 

môn học pháp luật và giáo dục 

công dân theo xu hướng tiên 

tiến, hiện đại, phù hợp. 

9. Chỉ đạo, hướng dẫn, thực 

hiện công tác PBGDPL cho các 

đối tượng đặc thù theo quy định 

của Luật PBGDPL. 

Đồng thời, UBND tỉnh giao 

Sở Tư pháp có trách nhiệm tham 
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mưu chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

thực hiện các nội dung theo đúng 

Kế hoạch chung; tổ chức thực 

hiện các nội dung liên quan đến 

công tác PBGDPL theo đúng 

chức năng, nhiệm vụ được giao./. 

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đầu tư, hoạt động 

tại các cụm công nghiệp 

Hoa Huệ 

gày 15/02/2019, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 339/UBND-

HTKT về việc tăng cường công 

tác quản lý nhà nước, đầu tư, 

hoạt động tại các cụm công 

nghiệp (CCN). 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu UBND các huyện, thành 

phố và Ban Quản lý Khu kinh tế: 

1. Đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thiện hồ sơ thành lập CCN theo 

quy định, lập Quy hoạch chi tiết, 

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng CCN, 

tổ chức lập, thẩm định phê duyệt 

theo đúng quy định; trong đó, 

xác định nguồn vốn và khả năng 

cân đối nguồn vốn, thứ tự ưu tiên 

các hạng mục cần đầu tư xây 

dựng, sớm đưa CCN đi vào hoạt 

động đảm bảo các quy định hiện 

hành; đồng thời nghiên cứu 

thành lập Trung tâm phát triển 

CCN nhằm tập trung về một đầu 

mối quản lý, tăng cường công tác 

quản lý CCN từ khâu đầu tư xây 

dựng đến hoạt động các cơ sở 

sản xuất trong CCN. 

2. Rà soát, bổ sung đưa danh 

mục đầu tư các hạng mục thiết 

yếu tại các CCN (hệ thống xử lý 

môi trường; giao thông nội bộ 

CCN; hệ thống điện; cấp nước; 

thoát nước; thu gom chất thải 

rắn; công bố quy hoạch chi tiết 

tại các CCN phục vụ công tác 

quản lý và thu hút đầu tư...) vào 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020 và 2021-

2025; đồng thời huy động các 

nguồn vốn hợp pháp khác để tổ 

chức triển khai đầu tư xây dựng 

đồng bộ các hạng mục và thực 

hiện công bố quy hoạch chi tiết... 

Đảm bảo các quy định hiện hành 

và làm cơ sở thu hút các dự án 

đầu tư vào CNN trên địa bàn./. 

 

Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh 

Quỳnh Nhi 

gày 18/2/2019, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 351/UBND-KGVX về việc 

tăng cường công tác bảo vệ trẻ 

N 

N 
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em trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 

các đơn vị, địa phương căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh 

vực phụ trách tập trung triển khai 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm 

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

28/8/2017 của UBND tỉnh về triển 

khai Luật Trẻ em và tăng cường 

công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

2. Tăng cường công tác truyền 

thông nâng cao nhận thức, giáo 

dục kỹ năng, vận động xã hội về 

bảo vệ trẻ em và thực hiện các 

quyền trẻ em; tổ chức hoặc lồng 

ghép các hoạt động hội nghị, hội 

thảo, xây dựng phổ biến tài liệu, 

sản phẩm truyền thông nhằm 

quán triệt nâng cao nhận thức cho 

cấp ủy, chính quyền, cơ quan 

chuyên môn và các đoàn thể quần 

chúng, các tổ chức xã hội, đặc 

biệt cấp xã về công tác bảo vệ trẻ 

em và thực hiện quyền trẻ em 

theo Luật Trẻ em. 

3. Phối hợp chặt chẽ với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội 

cùng cấp triển khai thực hiện 

hiệu quả phong trào "Toàn dân 

chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 

em" gắn với cuộc vận động 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh"; 

đưa tiêu chí về công tác bảo vệ 

trẻ em, tạo lập cuộc sống an toàn 

cho trẻ em vào đánh giá nông 

thôn mới, đô thị văn minh. 

4. Tập hợp, chọn lọc, xây 

dựng và phổ biến các tài liệu, sản 

phẩm truyền thông, giáo dục cho 

cha mẹ, giáo viên, trẻ em về đạo 

đức lối sống trong gia đình; 

chăm sóc trẻ thơ toàn diện; 

phương pháp giáo dục kỷ luật 

tích cực không bạo lực trẻ em; 

kỹ năng phòng ngừa, xử lý 

trường hợp trẻ em bị xâm hại; 

phòng chống tai nạn thương tích 

trẻ em (nhất là đuối nước và tai 

nạn giao thông). 

5. Có giải pháp phù hợp nhằm 

đảm bảo môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện, 

phòng chống bạo lực học đường; 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

toàn tỉnh quán triệt thực hiện 

nghiêm túc các quy định về quy 

tắc ứng xử tới cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên, người lao 

động nâng cao đạo đức nhà giáo; 

tăng cường thanh tra kiểm tra nề 

nếp, kỷ cương trường học; xử lý 

nghiêm các giáo viên, nhân viên, 

người lao động có hành vi bạo 

lực, xâm hại thể chất, tinh thần 

đối với trẻ em và người đứng 

đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các 

vụ việc vi phạm. 

6. Thiết lập đầu mối thông 

tin, trách nhiệm phát hiện, thông 

báo, tố giác hành vi bạo lực xâm 

hại trẻ em; quảng bá Tổng đài 
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điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 

111 trong việc tư vấn, can thiệp, 

hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại; 

xác lập cơ chế phối hợp phòng 

ngừa, xử lý vụ việc bạo lực, xâm 

hại trẻ em tại địa phương; đề 

xuất những khó khăn vướng mắc 

và biện pháp giải quyết trong 

công tác bảo vệ trẻ em. Kiên 

quyết xử lý nghiêm người có 

hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. 

7. Nâng cao hiệu quả cơ chế 

phối hợp giữa các ban, ngành, 

đoàn thể liên quan và UBND cấp 

huyện, thành phố nhằm kịp thời 

can thiệp, bảo vệ và ngăn chặn 

tình trạng bạo lực, ngược đãi, 

xâm hại tình dục trẻ em; tìm gia 

đình thay thế cho trẻ em mồ côi 

không nơi nương tựa, trẻ em bị 

bỏ rơi.../. 

 

Quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

Hải Hà 

gày 25/02/2019, UBND 

tỉnh ban hành Quyết 

định số 03/2019/QĐ-UBND về 

việc quy định tỷ lệ (mức) khoán 

chi phí quản lý, xử lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn 

dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Quyết định này quy định tỷ lệ 

(mức) khoán chi phí quản lý, xử 

lý tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân trên số tiền thu 

được từ xử lý tài sản do cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Kon Tum thực 

hiện; áp dụng đối với các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kon 

Tum được giao nhiệm vụ quản 

lý, xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân, các tổ 

chức, cá nhân khác có liên quan. 

Tỷ lệ (mức) khoán chi phí 

quản lý, xử lý tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân được 

điều chỉnh như sau: 

1. Đối với tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân là lâm 

sản: 40%/tổng số tiền thu được 

từ xử lý tài sản. 

2. Các tài sản khác: 25%/tổng 

số tiền thu được từ xử lý tài sản. 

3. Trong quá trình thực hiện 

xử lý tài sản, trường hợp chi phí 

xử lý thực tế vượt quá mức 

khoán (1), (2) và có đầy đủ hồ 

sơ, chứng từ chứng minh việc 

chi cho xử lý tài sản là cần thiết, 

phù hợp, cơ quan, đơn vị được 

giao nhiệm vụ chủ trì quản lý, xử 

lý tài sản cấp tỉnh báo cáo Sở Tài 

chính; cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ chủ trì quản lý, xử lý 

tài sản cấp huyện, cấp xã báo cáo 

Phòng Tài chính - Kế hoạch để 

xem xét, quyết định duyệt chi 

N 
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phần vượt quy định. 

4. Trên cơ sở đề nghị của cơ 

quan, đơn vị chủ trì quản lý, xử 

lý tài sản được xác lập quyền sở 

hữu toàn dân, Sở Tài chính (đối 

với cơ quan, đơn vị cấp tỉnh), 

Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối 

với cơ quan, đơn vị cấp huyện, 

cấp xã) có trách nhiệm kiểm tra, 

rà soát, duyệt chi các khoản chi 

phí thực tế hợp lý, hợp lệ liên 

quan đến việc quản lý, xử lý tài 

sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân nhưng không được vượt 

mức khoán (1), (2), trừ trường 

hợp (3). 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 04/3/2019./. 
 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg 

ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

N.Q

gày 21/02/2019, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 365/UBND-KTTH về việc 

triển khai thực hiện Quyết định 

số 1847/QĐ-TTg ngày 

27/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án Văn 

hóa công vụ. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 

thủ trưởng các Sở, ban ngành, 

đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến và bồi dưỡng các nội dung 

về văn hóa công vụ được quy 

định tại Quyết định số 1847/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ 

và Quyết định số 21/2018/QĐ-

UBND ngày 20/7/2018 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế 

văn hóa công sở tại các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh cho 

toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức thuộc cơ quan, đơn vị mình 

nhằm nâng cao nhận thức về tinh 

thần, thái độ làm việc, chuẩn 

mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức 

lối sống. 

2. Tổ chức thực hiện nghiêm 

các quy định về văn hóa công vụ 

tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, góp 

phần tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả của nền công vụ. 

3. Rà soát, nghiên cứu, sửa 

đổi các quy định, nội quy, quy 

chế làm việc của cơ quan, đơn vị 

nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn 

ngừa những vi phạm về văn hóa 

công vụ. 

4. Kiên quyết xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm, ngăn chặn 

tệ "tham nhũng vặt", biểu hiện 

nhũng nhiễu phiền hà trong giải 

quyết công việc đối với người 

dân và doanh nghiệp. Cán bộ, 

N 
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công chức, viên chức có hành vi 

vi phạm quy định về văn hóa 

công vụ tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm phải chịu hình thức 

kỷ luật theo quy định của pháp 

luật./. 
 

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh năm 2019 

Lam Hồng 

gày 15/02/2019, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 347/KH-UBND về tuyên 

truyền công tác cải cách hành 

chính (CCHC) nhà nước trên địa 

bàn tỉnh năm 2019 nhằm mục 

đích là thông tin, tuyên truyền 

kịp thời, đầy đủ các nội dung về 

CCHC đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, các tổ chức, 

doanh nghiệp, các tầng lớp nhân 

dân, tạo sự quan tâm, góp ý và 

giám sát của Nhân dân đối với 

hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung triển khai thực hiện 

bao gồm: (1) Tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng nâng cao năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng 

cho đội ngũ công chức làm việc 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh; (2) Tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về 

thực hiện nhiệm vụ CCHC trên 

địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao 

nhận thức cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động 

và người dân, các tổ chức, doanh 

nghiệp biết, thực hiện; (3) Đẩy 

mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ 

CCHC trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và Cổng 

thông tin điện tử của UBND 

tỉnh, Trang thông tin điện tử các 

sở, ban, ngành, địa phương để 

người dân, doanh nghiệp hiểu, 

thực hiện. 

Các sở, ban, ngành, Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố, UBND các xã, 

phường, thị trấn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao, cập 

nhật, công bố, công khai thủ tục 

hành chính (nếu có) tại trụ sở nơi 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính của cơ quan, đơn vị; xây 

dựng chuyên mục, chuyên trang 

và cập nhật các thông tin về 

CCHC, văn bản tuyên truyền về 

công tác CCHC trên hệ thống 

Cổng, Trang thông tin điện tử 

của đơn vị; căn cứ nội dung Kế 

hoạch này lựa chọn, lồng ghép, 

tổ chức hình thức tuyên truyền 

phù hợp cho cán bộ, công chức, 

viên chức... và người dân, doanh 

nghiệp biết, thực hiện, đảm bảo 

hiệu quả; hàng năm, báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ tuyên truyền CCHC./. 

 

N 
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Triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm 

Kim Ngân 

gày 25/02/2019, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban 

hành Công văn số 388/UBND-

NNTN triển khai Quyết định số 

172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 

của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, 

chống bệnh Cúm gia cầm, giai 

đoạn 2019-2025". 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu các sở, ngành, đơn vị 

thuộc tỉnh và UBND các huyện, 

thành phố theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả "Kế hoạch 

quốc gia phòng, chống bệnh 

Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-

2025" theo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch số 

137/KH-UBND ngày 

18/01/2019 của UBND tỉnh về 

phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum năm 2019; tổ chức kiểm 

soát tốt dịch bệnh, chủ động 

giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp 

thời ổ dịch và không để dịch 

bệnh lây lan ra diện rộng; tiếp 

tục tuyên truyền về nguy cơ dịch 

tái phát trên diện rộng, không sử 

dụng giống gia cầm không rõ 

nguồn gốc, gia cầm, sản phẩm 

gia cầm chưa qua kiểm dịch; sử 

dụng thịt gia cầm phải nấu chín, 

không ăn tiết canh; vận động 

người dân tự giác báo cáo khi 

phát hiện gia cầm bị bệnh, gia 

cầm nghi mắc bệnh Cúm gia 

cầm, giảm thiểu các hành vi làm 

dịch phát sinh và lây lan dịch 

bệnh...; tổ chức thực hiện 

nghiêm các quy định của Luật 

Chăn nuôi và các văn bản hướng 

dẫn Luật Chăn nuôi để giảm 

thiểu nguy cơ phát sinh dịch 

bệnh Cúm gia cầm./. 

 

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,  

bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lệ Quỳnh

gày 25/02/2019, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 380/UBND-KGVX về việc 

thực hiện chính sách bảo hiểm xã 

hội (BHXH), bảo hiểm y tế 

(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN) trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 

UBND các huyện, thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch và chỉ 

đạo thực hiện các chương trình, 

kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh về BHXH, BHYT, BHTN; 

xác định mục tiêu phấn đấu cụ 

thể cho từng năm để hoàn thành 

N 

N 
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mục tiêu từ nay đến năm 2030; 

tập trung chỉ đạo quyết liệt đối 

với các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh cá thể chưa 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

cho người lao động. 

- Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến chính sách pháp 

luật về BHXH, BHYT để người 

dân hiểu được quyền lợi và trách 

nhiệm tham gia BHXH, BHYT, 

tập trung vào các đối tượng học 

sinh, sinh viên, người lao động 

trong các doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh cá thể và nông dân. 

- Chỉ đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn: Ký hợp đồng 

đại lý thu với BHXH các huyện, 

thành phố, tăng cường cử nhân 

viên làm đại lý thực hiện thu 

BHXH tự nguyện và BHYT hộ 

gia đình; lồng ghép những nội 

dung, công tác tuyên truyền về 

chính sách BHXH, BHYT trong 

các buổi hội, họp ở địa phương, 

nhất là ở các thôn, làng, tổ dân 

phố; phân công cán bộ theo dõi, 

quản lý đối tượng, lập danh sách 

tăng, giảm, tách, nhập hộ khẩu 

của người dân gửi Bưu điện 

huyện, thành phố để cập nhật 

vào dữ liệu hộ gia đình đang 

quản lý. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, 

đoàn thể trên địa bàn phối hợp 

chặt chẽ với cơ quan BHXH cấp 

huyện trong tổ chức thực hiện 

chính sách BHXH, BHYT, 

BHTN. Tổ chức thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm và giải quyết 

khiếu nại tố cáo về BHXH, 

BHYT theo thẩm quyền. 

- Hàng năm tổ chức đánh giá 

kết quả việc thực hiện và kịp thời 

biểu dương, khen thưởng những 

tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện chính 

sách BHXH, BHYT, BHTN trên 

địa bàn quản lý./. 

 

Tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự giao thông, 

an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 

N.Q

gày 26/02/2019, UBND 

tỉnh ban hành Công văn 

số 400/UBND-HTKT về việc tiếp 

tục triển khai các giải pháp nhằm 

đảm bảo trật tự giao thông, an 

toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Tại Công văn này, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở, ban ngành và 

UBND các huyện, thành phố 

tăng cường triển khai các giải 

pháp nhằm đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông nhằm hạn chế tối 

thiểu tai nạn giao thông trên địa 

bàn theo ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, của UBND 

tỉnh. 

N 
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2. Công an tỉnh chỉ đạo các 

lực lượng chức năng liên quan và 

Công an huyện tăng cường công 

tác tuần tra kiểm soát, chú trọng 

tuần tra lưu động nhằm kịp thời 

phát hiện, xử lý nghiêm đối với 

các hành vi vi phạm trật tự giao 

thông, an toàn giao thông và các 

phương tiện hết niên hạn sử 

dụng, quá hạn kiểm định, xe mô 

tô, xe gắn máy độ chế không 

đảm bảo điều kiện tham gia giao 

thông... trên địa bàn tỉnh theo 

đúng quy định. Phối hợp với Sở 

Giao thông vận tải tiếp tục triển 

khai công tác kiểm soát tải trọng 

xe trên đường bộ; đồng thời kiểm 

tra, xử lý các hành vi vi phạm về 

trật tự an toàn giao thông, 

phương tiện không đảm bảo điều 

kiện, xe khách hợp đồng hoạt 

động trái phép, vận chuyển hàng 

cấm... lưu hành trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Giao thông vận tải tiếp 

tục kiểm tra việc thực hiện các 

quy định pháp luật về an toàn 

giao thông đối với các đơn vị 

kinh doanh vận tải, đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin, 

nâng cao hiệu quả khai thác dữ 

liệu từ thiết bị giám sát hành 

trình để xử lý các hành vi vi 

phạm về tốc độ, hành trình của 

chủ phương tiện, người điều 

khiển phương tiện; phối hợp với 

Công an tỉnh kiểm tra, xử lý đối 

với hành vi vi phạm chở hàng 

quá khổ, quá tải trọng đối với các 

phương tiện vận chuyển hàng 

hóa trên đường bộ. Phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố 

tuyên truyền vận động để người 

vi phạm tự giác tháo dỡ và kiên 

quyết xử lý đối với các trường 

hợp vi phạm hành lang; an toàn 

giao thông đường bộ theo đúng 

quy định, tổ chức cưỡng chế đối 

với các trường hợp chây ì, vi 

phạm nhiều lần; kiểm tra, rà soát 

các điểm đen về tai nạn giao 

thông trên địa bàn tỉnh, có giải 

pháp xử lý, khắc phục theo thẩm 

quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm 

quyền xem xét. 

4. UBND các huyện, thành phố 

phối hợp với Sở Giao thông vận 

tải trong quá trình triển khai thực 

hiện các biện pháp nhằm đảm bảo 

trật tự giao thông, an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh; kiên quyết 

xử lý đối với các trường hợp vi 

phạm hành lang an toàn giao 

thông theo thẩm quyền./. 

 

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 

P.T

hằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cấp ủy, 

chính quyền các cấp và các tầng 

lớp Nhân dân trong công tác 

phòng, chống thiên tai, thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng xã hội an 

N 
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toàn trước thiên tai vì sự phát 

triển bền vững, ngày 13/02/2019, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 173/QĐ-TTg về 

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống 

thiên tai. 

Theo đó, hàng năm lấy tuần lễ 

từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm 

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống 

thiên tai. 

Việc tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 

phòng, chống thiên tai hàng năm 

đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật, thiết thực, hiệu quả, tiết 

kiệm, không phô trương, hình 

thức, phù hợp với điều kiện cụ 

thể của từng bộ, ngành, địa 

phương và huy động được sự 

tham gia, phối hợp của các cấp, 

ngành, địa phương, các tổ chức, 

cá nhân đối với công tác phòng 

chống thiên tai. 

Căn cứ tình hình thiên tai và 

công tác phòng, chống thiên tai 

từng giai đoạn, hàng năm Ban 

Chỉ đạo trung ương về phòng 

chống thiên tai xác định chủ đề 

của Tuần lễ Quốc gia phòng, 

chống thiên tai, xây dựng kế 

hoạch khung và hướng dẫn các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và các cơ quan có liên 

quan tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 

phòng chống thiên tai phù hợp, 

thiết thực, hiệu quả. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký./. 

 

Lãi suất trong họ có lãi không vượt quá 20%/năm 

Quỳnh Nhi 

gày 19/02/2019, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

19/2019/NĐ-CP quy định về họ, 

hụi, biêu, phường. 

Nghị định này quy định về 

nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, 

phường (viết tắt là họ); điều kiện 

làm thành viên, chủ họ; gia nhập, 

rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận 

về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm 

pháp lý của thành viên, chủ họ. 

Đối tượng áp dụng bao gồm 

những người tham gia dây họ, 

gồm các thành viên và chủ họ; 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác 

có liên quan. 

Theo đó, lãi suất trong họ có 

lãi do các thành viên của dây họ 

thỏa thuận hoặc do từng thành 

viên đưa ra để được lĩnh họ tại 

mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt 

quá 20%/năm của tổng giá trị các 

phần họ phải góp trừ đi giá trị 

các phần họ đã góp trên thời gian 

N 
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còn lại của dây họ. Trường hợp 

mức lãi suất giới hạn nói trên 

được điều chỉnh bởi cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định thì áp 

dụng mức lãi suất giới hạn được 

điều chỉnh đó. 

Trường hợp lãi suất theo thỏa 

thuận hoặc do từng thành viên 

đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ 

mở họ vượt quá lãi suất giới hạn 

quy định nêu trên thì mức lãi 

suất không có hiệu lực./. 
 

Chương trình tổng thể của Chính phủ 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 

Hồng Lam 

gày 21/02/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 213/QĐ-TTg về 

việc ban hành Chương trình tổng 

thể của Chính phủ về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2019. 

Theo đó, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí (THTK, CLP) được 

thực hiện trên tất cả các lĩnh vực 

theo quy định của Luật THTK, 

CLP, trong đó tập trung vào một số 

lĩnh vực cụ thể, tiêu biểu: 

- Về quản lý, sử dụng kinh 

phí chi thường xuyên của ngân 

sách nhà nước, năm 2019 thực 

hiện siết chặt kỷ luật tài khóa-

ngân sách nhà nước; bảo đảm chi 

ngân sách nhà nước tiết kiệm, 

hiệu quả và theo đúng dự toán 

được Quốc hội thông qua. Trong 

đó, thực hiện tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên; tiếp tục thực hiện 

cắt giảm 100% việc tổ chức lễ 

động thổ, lễ khởi công, khánh 

thành các công trình xây dựng cơ 

bản, trừ các công trình quan 

trọng quốc gia, công trình dự án 

nhóm A, công trình có ý nghĩa 

quan trọng về kinh tế, chính trị, 

văn hóa - xã hội của địa phương. 

Đầu tư ngân sách nhà nước 

cho các cơ sở giáo dục công lập 

cần có trọng điểm, tập trung ưu 

tiên cho giáo dục phổ cập và tiếp 

tục kiên cố hóa trường học, nhất 

là đối với các cơ sở giáo dục ở 

các vùng có điều kiện kinh tế xã 

hội khó khăn, vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số, vùng núi, biên giới 

và hải đảo. Đồng thời, đẩy mạnh 

xã hội hóa, huy động các nguồn 

lực phát triển hệ thống y tế. 

Từng bước chuyển chi thường 

xuyên từ ngân sách nhà nước cấp 

trực tiếp cho cơ sở khám, chữa 

bệnh sang hỗ trợ người tham gia 

bảo hiểm y tế gắn với lộ trình 

tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y 

tế. Thay đổi phương thức cung 

ứng dịch vụ khám chữa bệnh 

giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và 

cơ sở khám chữa bệnh sang 

phương thức áp dụng giá dịch vụ 

như đối với dịch vụ đặt hàng, 

giao kế hoạch giữa cơ quan quản 

lý nhà nước với cơ sở y tế... 

N 
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- Về quản lý, sử dụng vốn đầu 

tư công, trong năm 2019, các 

cấp, các ngành cần tiếp tục quán 

triệt và thực hiện nghiêm các quy 

định của Luật Đầu tư công đi đôi 

với rà soát, đánh giá toàn diện 

các quy định về quản lý đầu tư 

công, xây dựng cơ bản. Tiến 

hành rà soát, cắt giảm, giãn tiến 

độ, tạm dừng các hạng mục công 

trình chưa thực sự cần thiết hoặc 

hiệu quả đầu tư thấp; bổ sung 

vốn cho dự án đã có khối lượng 

hoàn thành, báo cáo cấp có thẩm 

quyền quyết định theo quy định 

của pháp luật, bảo đảm giải ngân 

100% kế hoạch được giao... 

- Về quản lý, sử dụng tài sản 

công, triển khai đồng bộ Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2017 và các văn bản hướng 

dẫn nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý, sử dụng tài sản công và 

khai thác hợp lý nguồn lực từ tài 

sản công. Thu hồi 100% nhà 

công vụ sử dụng không đúng 

mục đích, không đúng đối tượng, 

đối tượng hết thời gian sử dụng 

nhà công vụ theo quy định. Tăng 

cường công tác quản lý đầu tư 

xây dựng khu hành chính tập 

trung tại các địa phương.../. 

 

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

T.H 

ây là một trong những 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

được điều chỉnh tại Nghị định số 

13/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 của Chính phủ về 

doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ (KH&CN). Theo đó, việc 

miễn, giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp được quy định như sau: 

- Thu nhập của doanh nghiệp 

KH&CN từ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh các sản phẩm hình 

thành từ kết quả KH&CN được 

hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế 

thu nhập doanh nghiệp như 

doanh nghiệp thực hiện dự án 

đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên 

cứu khoa học và phát triển công 

nghệ, cụ thể: được miễn thuế 04 

năm và giảm 50% số thuế phải 

nộp trong 09 năm tiếp theo; 

- Doanh thu, thu nhập từ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh các 

sản phẩm hình thành từ kết quả 

KH&CN theo quy định. Doanh 

thu, thu nhập được tạo ra từ dịch 

vụ có ứng dụng kết quả KH&CN 

trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin phải là doanh thu, thu nhập từ 

dịch vụ mới; 

- Doanh nghiệp KH&CN không 

được ưu đãi miễn, giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với năm tài 

chính không đáp ứng được điều 

Đ 
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kiện về doanh thu của sản phẩm 

hình thành từ kết quả KH&CN đạt 

tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh 

thu của doanh nghiệp; 

- Điều kiện, thủ tục thực hiện 

ưu đãi thuế thu nhập doanh 

nghiệp thực hiện theo quy định 

của pháp luật về thuế thu nhập 

doanh nghiệp và quản lý thuế. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 20/3/2019./. 

 

Chỉ thị về sàng lọc, đưa Đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng 

Lệ Quỳnh  

gày 21/01/2019, Ban 

Chấp hành Trung ương 

ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW 

về nâng cao chất lượng kết nạp 

đảng viên và rà soát, sàng lọc, 

đưa những đảng viên không còn 

đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

 Theo đó, nhằm nâng cao chất 

lượng đảng viên và công tác kết 

nạp đảng, xây dựng Đảng trong 

sạch, Ban bí thư yêu cầu các cấp 

ủy, tổ chức Đảng tập trung thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể: 

Nâng cao nhận thức, quán 

triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan 

trọng của nhiệm vụ xây dựng đội 

ngũ đảng viên thật sự tiên phong, 

gương mẫu, có trách nhiệm cao 

trong công việc, gắn bó với Nhân 

dân; có bản lĩnh chính trị vững 

vàng, phẩm chất đạo đức trong 

sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật 

và năng lực hoàn thành nhiệm 

vụ; vững vàng trước mọi khó 

khăn, thử thách; luôn phấn đấu 

cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. 

Đây là nhiệm vụ cấp thiết, 

thường xuyên, trước mắt và lâu 

dài của các cấp ủy, tổ chức đảng. 

Tăng cường công tác quản lý, 

giáo dục đảng viên đổi mới và 

nâng cao chất lượng học tập lý 

luận chính trị, học tập nghị quyết 

đối với đảng viên. Chủ động 

khắc phục những biểu hiện phai 

nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, 

thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung 

bình chủ nghĩa; cấp ủy các cấp 

phân công cấp ủy viên phụ trách, 

thường xuyên làm việc với chi 

ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng 

viên để nắm bắt, giải quyết kịp 

thời những kiến nghị chính đáng 

của đảng viên; bảo vệ những 

đảng viên trung thực, thẳng thắn 

trong đấu tranh chống tiêu cực; 

Chi bộ thực hiện tốt việc phân 

công công tác cho đảng viên, bảo 

đảm mọi đảng viên trong chi bộ 

đều được phân công công tác 

phù hợp. Đối với những đảng 

viên là cán bộ nghỉ hưu, sức 

khỏe yếu và tự nguyện thì cho 

miễn sinh hoạt đảng và công tác 

theo đúng quy định. 

N 
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Cấp ủy đảng bộ cơ sở và cấp 

ủy có thẩm quyền thực hiện 

nghiêm túc quy định về quản lý 

sinh hoạt đảng và chuyển sinh 

hoạt đảng, cấp ủy khi thực hiện 

việc chuyển sinh hoạt đảng cho 

đảng viên, phải thông báo bằng 

văn bản cho cấp ủy cơ sở nơi 

đảng viên được chuyển đến. Cấp 

ủy đảng bộ cơ sở tăng cường 

kiểm tra việc thực hiện quy định 

về chế độ sinh hoạt đảng theo 

định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và 

chế độ đóng đảng phí. Bảo đảm 

việc tự phê bình và phê bình 

trong sinh hoạt đảng được tiến 

hành thường xuyên, nghiêm túc, 

thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin 

vào công tác quản lý đảng viên, 

bảo đảm đồng bộ, liên thông 

trong toàn Đảng. Sớm hoàn 

thành việc nâng cấp và khai thác 

hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên. 

Trong năm 2019 tiến hành tổng 

điều tra tình hình đội ngũ đảng 

viên.../. 

 

Nội dung hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn vật nổ 

sau chiến tranh 

Hoa Huệ 

gày 01/02/2019, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 18/2019/NĐ-CP về quản lý và 

thực hiện hoạt động khắc phục 

hậu quả bom mìn vật nổ sau 

chiến tranh. 

Theo Nghị định, hoạt động hỗ 

trợ nạn nhân bom mìn vật nổ sau 

chiến tranh bao gồm các nội 

dung sau: (1) Nạn nhân bom mìn 

được Nhà nước hỗ trợ chăm sóc 

y tế khi bị tai nạn, hỗ trợ mua 

bảo hiểm y tế và được hưởng 

chính sách bảo hiểm y tế theo 

quy định về bảo hiểm y tế; (2) 

Hỗ trợ về chỉnh hình, phục hồi 

chức năng; (3) Hỗ trợ giáo dục, 

học nghề, tìm kiếm việc làm cho 

nạn nhân bom mìn vật nổ sau 

chiến tranh; (4) Hỗ trợ sinh kế và 

sử dụng các dịch vụ công tác xã 

hội; (5) Hỗ trợ tái định cư và 

phát triển kinh tế cho dân cư 

thuộc khu vực ô nhiễm bom mìn 

vật nổ sau chiến tranh; (6) Hỗ trợ 

học tập đối với con của nạn nhân 

bom mìn vật nổ sau chiến tranh 

thuộc diện chính sách, hộ nghèo, 

cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 20/3/2019. Bãi 

bỏ Quyết định số 96/2006/QĐ-

TTg ngày 04/5/2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về quản lý và 

thực hiện công tác rà phá bom 

mìn vật nổ và các văn bản quy 

phạm pháp luật trái với Nghị 

định này./. 

N 
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Tập thể dục, thể thao 03 lần/tuần 

được coi là thường xuyên tập luyện 

Lam Hồng

ây là nội dung được quy 

định tại Thông tư số 

01/2019/TT-BVHTTDL ngày 

17/01/2019 của Bộ Trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể Thao và Du lịch 

quy định về đánh giá phong trào 

thể dục, thể thao quần chúng. 

Tại Thông tư này đề ra một số 

tiêu chí đáng chú ý như sau: 

- Người tập luyện thể dục, thể 

thao thường xuyên là người tập 

luyện mỗi tuần ít nhất 03 lần; 

mỗi lần tập luyện ít nhất 30 phút; 

- Gia đình thể thao là hộ gia 

đình có tổng số thành viên tập 

luyện thể dục, thể thao thường 

xuyên chiếm từ 50% trở lên tổng 

số thành viên trong gia đình; 

- Câu lạc bộ thể thao bao gồm 

câu lạc bộ thể thao cơ sở (tập 

hợp những người có cùng sở 

thích để tổ chức, hướng dẫn hoạt 

động thể dục, thể thao quần 

chúng) và các cơ sở kinh doanh 

hoạt động thể thao. 

Cũng theo đó, việc đánh giá 

phong trào thể dục, thể thao quần 

chúng được thực hiện định kỳ 

một năm một lần. Thời điểm ấn 

định thông tin đánh giá là ngày 

31/10 hàng năm. 

Thông tư này có hiệu lực từ 

ngày 05/3/2019./. 
 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 

Quỳnh Nhi 

gày 19/02/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ký 

Quyết định số 199/QĐ-TTg ban 

hành Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Mục đích ban hành Kế hoạch 

là xác định trách nhiệm và phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ 

quan, tổ chức có liên quan nhằm 

bảo đảm triển khai thi hành Luật 

Bảo vệ bí mật Nhà nước kịp thời, 

đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; 

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các bộ, ban, ngành, địa 

phương trong việc tổ chức các 

hoạt động triển khai thi hành 

Luật trên phạm vi cả nước. 

Tại Kế hoạch này đề ra 05 nội 

dung triển khai thi hành, cụ thể: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt 

nội dung của Luật và văn bản 

hướng dẫn thi hành: Tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến nội dung 

của Luật và các văn bản hướng 

dẫn thi hành bằng hình thức phù 

Đ 

N 
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hợp với từng đối tượng cụ thể 

nhằm nâng cao nhận thức của cán 

bộ, công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang, nhất là những 

người làm công tác liên quan trực 

tiếp đến bí mật nhà nước; biên 

soạn tài liệu phục vụ công tác 

tuyên truyền, phổ biến Luật và 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Tổ chức rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành về 

bảo vệ bí mật nhà nước để sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới phù hợp với Luật. 

3. Xây dựng văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật: Nghị định của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật; thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 

biểu mẫu sử dụng trong công tác 

bảo vệ bí mật nhà nước; thông tư 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy 

định về công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước trong lực lượng Công 

an nhân dân; xây dựng Thông tư 

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

quy định về công tác bảo vệ bí 

mật nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý. 

4. Thực hiện quy định về xây 

dựng danh mục bí mật nhà nước. 

5. Thực hiện các quy định 

chuyển tiếp của Luật. 

Quyết định này có hiệu lực từ 

ngày ký./. 

 

Sửa đổi đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 

Hải Hà

gày 01/02/2019, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 108/2015/NĐ-CP ngày 

28/10/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Theo đó, Khoản 3 Điều 3 

Nghị định số 108/2015/NĐ-CP 

về đối tượng không chịu thuế 

tiêu thụ đặc biệt được sửa đổi 

như sau: Tàu bay, du thuyền sử 

dụng cho mục đích kinh doanh 

vận chuyển hàng hóa, hành 

khách, khách du lịch; tàu bay sử 

dụng cho mục đích: phun thuốc 

trừ sâu, chữa cháy, quay phim, 

chụp ảnh, đo đạc bản đồ, an 

ninh, quốc phòng. Trường hợp 

tàu bay, du thuyền không sử 

dụng cho mục đích kinh doanh 

vận chuyển hàng hóa, hành 

khách, kinh doanh du lịch; tàu 

bay không sử dụng cho mục 

đích: phun thuốc trừ sâu, chữa 

cháy, quay phim, chụp ảnh, đo 

đạc bản đồ, an ninh, quốc phòng 

thì phải chịu thuế tiêu thụ đặc 

biệt theo quy định của Luật Thuế 

N 
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tiêu thụ đặc biệt và hướng dẫn 

của Bộ Tài chính. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 20/3/2019./. 
 

Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân 

N.Q

gày 25/02/2019, Chính 

phủ ban hành Nghị định 

số 22/2019/NĐ-CP quy định về 

tố cáo và giải quyết tố cáo trong 

Công an nhân dân. 

Theo đó, cá nhân có quyền tố 

cáo với cơ quan, đơn vị, cá nhân 

có thẩm quyền trong Công an 

nhân dân về hành vi vi phạm 

pháp luật của cơ quan, đơn vị, 

cán bộ, chiến sĩ Công an trong 

việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

gây thiệt hại hoặc đe dọa gây 

thiệt hại đến lợi ích của Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan, đơn vị, cá nhân 

trong Công an nhân dân có thẩm 

quyền giải quyết tố cáo trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình, có trách nhiệm giải 

quyết tố cáo theo đúng quy định 

của pháp luật; áp dụng biện pháp 

cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt 

hại có thể xảy ra; bảo đảm an 

toàn cho người tố cáo, người 

thân của người tố cáo; xử lý 

nghiêm minh cơ quan, đơn vị, 

cán bộ, chiến sĩ Công an, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác có 

hành vi vi phạm pháp luật và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về quyết định của mình. Đồng 

thời, phải bảo đảm quyền và lợi 

ích hợp pháp của người bị tố cáo 

trong Công an nhân dân khi chưa 

có kết luận nội dung tố cáo của 

người giải quyết tố cáo. 

Cơ quan, đơn vị, cá nhân 

trong Công an nhân dân có thẩm 

quyền giải quyết tố cáo mà 

không giải quyết tố cáo theo 

đúng quy định của pháp luật, 

thiếu trách nhiệm trong việc giải 

quyết tố cáo hoặc giải quyết tố 

cáo trái pháp luật thì phải bị xử 

lý nghiêm minh theo quy định 

của pháp luật và quy định của Bộ 

Công an; nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường, bồi hoàn theo 

quy định của pháp luật. 

Cũng theo Nghị định này, 

trong thời hạn 07 ngày làm việc, 

kể từ ngày ra kết luận nội dung tố 

cáo, quyết định xử lý hành vi vi 

phạm pháp luật bị tố cáo, người 

giải quyết tố cáo trong Công an 

nhân dân có trách nhiệm công 

khai kết luận nội dung tố cáo, 

người có thẩm quyền xử lý kỷ 

luật, xử phạt vi phạm hành chính 

trong Công an nhân dân có trách 

nhiệm công khai quyết định xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật bị tố 

cáo. Căn cứ tình hình thực tế, tính 

chất vụ việc, yêu cầu của việc 

N 
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giải quyết tố cáo, người giải 

quyết tố cáo, người có thẩm 

quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi 

phạm hành chính quyết định việc 

công khai kết luận nội dung tố 

cáo, quyết định xử lý hành vi vi 

phạm pháp luật bị tố cáo bằng 

một hoặc một số hình thức được 

quy định tại Khoản 2 Điều 40 

Luật Tố cáo và Nghị định quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp tổ chức thi hành Luật Tố 

cáo. Việc công khai phải đảm bảo 

bí mật về thông tin người tố cáo 

và những nội dung thuộc bí mật 

nhà nước./. 

 

Các hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài 

P.T 

ây là nội dung quan 

trọng tại Nghị định số 

15/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Giáo dục 

nghề nghiệp. 

Theo đó, các hình thức liên 

kết đào tạo với nước ngoài được 

điều chỉnh cụ thể như sau: 

- Liên kết thực hiện chương 

trình đào tạo toàn phần tại Việt 

Nam: Theo chương trình do hai 

bên xây dựng và cấp bằng, chứng 

chỉ của Việt Nam; theo chương 

trình chuyển giao từ nước ngoài 

được tổ chức giáo dục, đào tạo 

quốc tế công nhận và cấp bằng, 

chứng chỉ của Việt Nam; theo 

chương trình của nước ngoài hoặc 

chương trình do hai bên xây dựng 

được tổ chức giáo dục, đào tạo 

quốc tế công nhận và cấp bằng, 

chứng chỉ của nước ngoài; theo 

chương trình chuyển giao từ nước 

ngoài được tổ chức giáo dục, đào 

tạo quốc tế công nhận và cấp 

bằng, chứng chỉ của nước ngoài 

và của Việt Nam. 

- Liên kết thực hiện chương 

trình đào tạo một phần tại Việt 

Nam và một phần tại nước 

ngoài: Theo chương trình của 

nước ngoài được tổ chức giáo 

dục, đào tạo quốc tế công nhận 

và cấp bằng, chứng chỉ của Việt 

Nam; theo chương trình của 

nước ngoài được tổ chức giáo 

dục, đào tạo quốc tế công nhận 

và cấp bằng, chứng chỉ của nước 

ngoài; theo chương trình của 

nước ngoài hoặc chương trình do 

hai bên xây dựng được tổ chức 

giáo dục, đào tạo quốc tế công 

nhận và cấp bằng, chứng chỉ của 

Việt Nam và của nước ngoài. 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 20/3/2019. Kể từ 

ngày Nghị định này có hiệu lực 

thi hành, Nghị định số 

48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 

của Chính phủ quy định chi tiết 

Đ 
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thi hành một số điều của Luật 

Giáo dục nghề nghiệp hết hiệu 

lực thi hành./. 

 

Nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo 

Kim Ngân 

gày 22/02/2019, Hội 

đồng quản trị Ngân hàng 

Chính sách xã hội ban hành 

Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về 

nâng mức cho vay và thời hạn 

cho vay tối đa đối với hộ nghèo 

đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ 

sản xuất, kinh doanh. 

Theo đó, nâng mức cho vay 

tối đa đối với hộ nghèo từ 50 

triệu đồng/hộ lên 100 triệu 

đồng/hộ vay không phải đảm bảo 

tiền vay. 

Nâng thời hạn cho vay tối đa 

lên 120 tháng đối với hộ nghèo 

để phù hợp với quá trình sinh 

trưởng và phát triển của các đối 

tượng đầu tư dài hạn. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01/3/2019./. 

 

Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát 

T.H 

hằm đánh giá kết quả 

sản xuất kinh doanh của 

khu vực kinh tế chưa được quan 

sát để phản ánh đầy đủ, toàn diện 

hơn phạm vi, quy mô của nền 

kinh tế, ngày 01/02/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định số 146/QĐ-TTg phê duyệt 

Đề án thống kê khu vực kinh tế 

chưa được quan sát. 

Để đạt được mục tiêu chung 

nói trên, Đề án đề ra các giải 

pháp chủ yếu sau: 

- Khảo sát, đánh giá cụ thể, 

chi tiết và toàn diện thực trạng 

các hoạt động kinh tế chưa được 

quan sát theo 05 nhóm hoạt động 

của ba khu vực kinh tế; loại hình 

sở hữu; ngành, lĩnh vực; địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và các tiêu thức khác. Trên 

cơ sở đó, xây dựng Danh mục 

các hoạt động kinh tế chưa được 

quan sát; 

- Xây dựng, ban hành Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê nguồn 

thông tin đầu vào đo lường khu 

vực kinh tế chưa được quan sát. 

Định kỳ rà soát, cập nhật bổ sung 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê nguồn 

thông tin đầu vào để đáp ứng yêu 

cầu với thực tế; 

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện 

chuyên môn nghiệp vụ thống kê. 

Sử dụng đồng thời ba hình thức: 

Điều tra thống kê, báo cáo thống 

N 

N 
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kê và khai thác dữ liệu hành 

chính trong thu thập thông tin. 

Kịp thời cài đặt nội dung khu 

vực kinh tế chưa được quan sát 

vào các hệ thống chỉ tiêu thống 

kê hiện có; bổ sung một số chỉ 

tiêu phản ánh kết quả sản xuất 

kinh doanh của khu vực kinh tế 

chưa được quan sát; 

- Tăng cường phối hợp, cung 

cấp, chia sẻ thông tin thống kê khu 

vực kinh tế chưa được quan sát 

giữa các bộ, ngành, địa phương; 

- Hoàn thiện hệ thống pháp 

luật, cơ chế, chính sách quản lý 

kinh tế về đăng ký sản xuất kinh 

doanh, nghĩa vụ đóng góp vào 

ngân sách nhà nước và nghĩa vụ 

xã hội của các chủ thể tham gia 

hoạt động kinh tế; quy định về 

sử dụng lao động, đào tạo nghề, 

cung cấp tín dụng, mức đóng và 

hưởng bảo hiểm xã hội; quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính, 

truy cứu trách nhiệm hình sự và 

các quy định khác; 

- Tăng cường hợp tác quốc tế 

về thống kê, cập nhật lý luận, 

phương pháp nghiệp vụ tiên tiến 

và kinh nghiệm đo lường khu 

vực kinh tế chưa được quan sát 

của các nước. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký./. 
 

Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia 

Hoa Huệ 

gày 01/02/2019, Thủ 

tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 149/QĐ-TTg 

phê duyệt Chiến lược phát triển 

viễn thám quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

Quyết định được ban hành 

nhằm mục tiêu giai đoạn từ nay 

đến năm 2030 làm chủ công 

nghệ chế tạo vệ tinh viễn thám, 

hệ thống trạm thu nhận, xử lý dữ 

liệu viễn thám, trạm điều khiển 

vệ tinh viễn thám, hệ thống chụp 

ảnh bề mặt Trái Đất từ các thiết 

bị bay không người lái, khinh khí 

cầu; xây dựng hệ thống trạm thu, 

hệ thống xử lý dữ liệu, cơ sở dữ 

liệu ảnh viễn thám quốc gia đáp 

ứng nhu cầu phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh; ứng dụng rộng rãi công 

nghệ viễn thám, sử dụng sản 

phẩm, dữ liệu viễn thám trong 

các ngành, lĩnh vực; đào tạo 

được nguồn nhân lực viễn thám 

có trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ đáp ứng được nhu cầu quản 

lý, ứng dụng và phát triển công 

nghệ viễn thám. 

Để thực hiện đạt chất lượng 

và hiệu quả mục tiêu chung nói 

trên, Quyết định đề ra 06 nhóm 

nhiệm vụ và giải pháp, bao gồm: 

(1) Hoàn thiện thể chế, chính 

N 
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sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật về viễn thám. 

Đến năm 2020, hoàn thiện danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công 

thuộc lĩnh vực viễn thám và cơ 

chế thu nhận, chia sẻ thông tin, 

dữ liệu viễn thám; (2) Tăng 

cường năng lực quản lý nhà 

nước về viễn thám, trong đó tập 

trung kiện toàn tổ chức bộ máy 

quản lý nhà nước và nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực quản 

lý nhà nước về viễn thám; (3) 

Xây dựng và phát triển hệ thống 

thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; 

(4) Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh 

viễn thám quốc gia; (5) Đẩy 

mạnh sử dụng thông tin, dữ liệu, 

sản phẩm viễn thám; (6) Nghiên 

cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày ký./. 

 

Mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng 

do Nhà nước chỉ định 

P.T

gày 04/3/2019, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

Quyết định số 255/QĐ-TTg về 

mức lãi suất cho vay ưu đãi của 

các tổ chức tín dụng do Nhà nước 

chỉ định theo quy định tại Nghị 

định số 100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý nhà ở xã hội. 

Theo đó, mức lãi suất cho vay 

ưu đãi của các tổ chức tín dụng 

do Nhà nước chỉ định áp dụng 

trong năm 2019 đối với dư nợ 

của các khoản cho vay để mua, 

thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây 

dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa 

nhà để ở theo quy định tại Nghị 

định số 100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý nhà ở xã 

hội là 5%/năm. 

Quyết định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 

22/01/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ./.
 

Danh mục thức ăn chăn nuôi theo tập quán 

được phép lưu hành tại Việt Nam 

Hải Hà 

ây là nội dung nổi bật 

được điều chỉnh tại 

Thông tư số 02/2019/TT-

BNNPTNT ngày 11/02/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành 

Danh mục sản phẩm thức ăn 

chăn nuôi theo tập quán và 

N 
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nguyên liệu đơn được phép lưu 

hành tại Việt Nam. 

Theo đó, Danh mục thức ăn 

chăn nuôi theo tập quán được 

phép lưu hành tại Việt Nam bao 

gồm: (1) Thức ăn có nguồn gốc 

thực vật: Ngô, thóc, lúa mì, 

gluten, đậu tương, khô dầu, sắn, 

các loại hạt, thức ăn thô, phụ 

phẩm của ngành sản xuất cồn 

ethylic từ hạt cốc, mía, các loại 

củ, các loại bã; (2) Thức ăn có 

nguồn gốc động vật: Thức ăn có 

nguồn gốc từ thủy sản, thức ăn 

có nguồn gốc từ động vật trên 

cạn; (3) Sữa và sản phẩm từ sữa; 

(4) Sản phẩm dầu, mỡ: Dầu, mỡ, 

dầu cá.  

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 11/02/2019./.

 

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT 

BBT

ỏi: Tôi năm nay 19 

tuổi, đang là sinh viên 

năm nhất trường Đại học Đà 

Nẵng, phân hiệu tại Kon Tum. 

Cha mẹ đều đã mất do bệnh 

tật. Đề nghị cho biết, trường 

hợp của tôi có được miễn học 

phí không (Bạn Phạm Thảo N, 

thành phố Kon Tum)? 

Trả lời có tính chất tham 

khảo: Khoản 3 Điều 7 Nghị 

định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ quy 

định về cơ chế thu, quản lý 

học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và chính sách miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

từ năm học 2015-2016 đến 

năm học 2020-2021 quy định 

đối tượng được miễn học phí 

gồm: "Người từ 16 tuổi đến 22 

tuổi thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại Khoản 

1 Điều 5 Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 

của Chính phủ quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội mà đang học phổ 

thông, học nghề, trung học chuyên 

nghiệp, cao đẳng, đại học văn 

bằng thứ nhất". Trong đó, Điểm b 

Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP quy định đối với 

đối tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

Như vậy, đối chiếu với quy định 

nêu trên của pháp luật, trường hợp 

của bạn thuộc đối tượng được miễn 

học phí./. 

 

 

H 


