
Chính sách mới có hiệu lực từ 
tháng 10/2019 
Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT; người huyện 
nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi; quy định về quản lý và sử 
dụng phụ gia thực phẩm; miễn lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho một số đối 
tượng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019. 

 

Ảnh minh họa 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng có hiệu lực từ ngày 1/10/2019. 
 
Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công 
tư (PPP) về sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây 
dựng, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh 
toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công 
trình; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi 
công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư BT 

Nghị định 69/2019/NĐ-CP ngày 15/08/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản 
công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo 
hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Dự án BT) có hiệu lực từ ngày 01/10/2019. 
Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

Nghị định 70/2019/NĐ-CP ngày 23/08/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ 
tham gia Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 10/10/2019. 
Trong đó, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng 
Bộ Công an quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ 
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nhưng không quá 6 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Công an 
nhân dân năm 2018. 

Phạt đến 200 triệu đồng đối với vi phạm hành chính lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ 
công nghiệp 

Theo Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp có hiệu lực từ ngày 
15/10/2019, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong 
lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng. 
Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần 
mức phạt tiền đối với cá nhân. 
Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi 

Ngày 9/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối 
với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020, 
mức vốn vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định 
pháp luật. Người lao động được vay vốn theo quy định nêu trên mà không phải thực hiện 
bảo đảm tiền vay. 
Về lãi suất cho vay, người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi 
suất bằng 50% vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; người lao động khác tại 
huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định; lãi 
suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định nêu trên. 

Miễn lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân cho một số đối tượng 

Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn 
cước công dân có hiệu lực từ 16/10/2019, các trường hợp được miễn lệ phí cấp căn cước 
công dân, bao gồm: Một là, đổi thẻ căn cước công dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa 
giới hành chính. 
Hai là, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 
tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi 
của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường 
trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở 
các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy 
định của pháp luật. 

Ba là, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, 
không nơi nương tựa. 

Theo Thông tư, các trường hợp không phải nộp lệ phí gồm: 1. Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên 
làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lần đầu; 2. Đổi thẻ căn cước công dân theo quy định 
tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật căn cước công dân; 3. Đổi thẻ căn cước công 
dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn 
cước công dân. 

Kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng 

Từ ngày 01/10/2019, việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được thực hiện theo 
quy định tại Thông tư 11/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. 

Quy định việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm   

Theo Thông tư số 25/2019/TT-BYT quy định việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm 
thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày từ ngày 16/10/2019, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải lập hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, lưu giữ đầy đủ thông tin về lô sản phẩm, nguồn gốc, xuất xứ, an toàn sản phẩm, 
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nguyên liệu, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh. Lưu trữ và duy trì hệ 
thống dữ liệu thông tin này tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày hết hạn sử dụng của lô sản 
phẩm, 24 tháng kể từ ngày sản xuất lô sản phẩm đối với dụng cụ, vật liệu chứa đựng, tiếp 
xúc trực tiếp với thực phẩm và sản phẩm thực phẩm không yêu cầu bắt buộc ghi hạn sử 
dụng. 
 
Truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo quy định và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về 
cơ quan có thẩm quyền tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi tự phát hiện hoặc nhận được thông 
tin cảnh báo của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm 

Theo Thông tư 24/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực 
phẩm có hiệu lực từ ngày 16/10/2019, sử dụng phụ gia thực phẩm phải đảm bảo: phụ gia 
thực phẩm được phép sử dụng và đúng đối tượng thực phẩm; không vượt quá mức sử dụng 
tối đa đối với một loại thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm; hạn chế đến mức thấp nhất lượng 
phụ gia thực phẩm cần thiết để đạt được hiệu quả kỹ thuật mong muốn. 
 
Chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm nếu việc sử dụng này đạt được hiệu quả mong muốn nhưng 
không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không lừa dối người tiêu dùng và chỉ 
để đáp ứng một hoặc nhiều chức năng của phụ gia thực phẩm khi không thể đạt được bằng 
các cách khác có hiệu quả hơn về kinh tế, công nghệ... 

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Sở GDĐT 
Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn 
chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể 
thao; Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực thi hành từ 
ngày 25/10/2019. 
Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn chức danh 
Giám đốc, Phó Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương có hiệu lực thi hành từ ngày 24/10/2019. 

 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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