
Chính sách mới có hiệu lực từ 
tháng 12/2019 
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; HSSV được vay tối đa 2,5 triệu 
đồng/tháng; bổ sung lý thuyết phòng, chống tác hại của rượu, bia khi thi bằng lái xe;... là những chính sách mới có 
hiệu lực từ tháng 12/2019. 

 

Ảnh minh họa 

Phạt tới 2 tỷ đồng đối với vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh 

Theo Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ban hành ngày 26/09/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực cạnh tranh có hiệu lực từ ngày 01/12/2019, mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành 
mạnh là 2 tỷ đồng. 
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn 

Nghị định 76/2019/NĐ-CP ban hành ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
có hiệu lực từ ngày 01/12/2019. 
Nghị định này quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực 
lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn, gồm: Phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác lâu năm; trợ cấp lần đầu; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ 
cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; thanh toán tiền 
tàu xe; trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp lưu động và phụ cấp 
dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục. 

Chức danh quản lý thị trường có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra 

Có hiệu lực từ ngày 10/12/2019, Nghị định 78/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/10/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 4/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 
Quản lý thị trường. 
Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra. Cụ thể, người có 
thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra gồm: 
- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường. 

- Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường. 

- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường gồm: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm: Đội trưởng Đội Quản lý thị 
trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản lý thị 
trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản lý 
thị trường chuyên ngành; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cơ động. 
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Sửa đổi quy định ghi nợ tiền sử dụng đất 

Có hiệu lực từ ngày 10/12/2019, Nghị định 79/2019/NĐ-CP ban hành ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 (ghi nợ 
tiền sử dụng đất) Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 
Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; 
hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Quy định nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng 

Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng có hiệu lực từ ngày 
30/12/2019. 
Nghị định này quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ và quản lý hoạt động 
phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng tại Việt Nam. 

Mua bán ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ sẽ bị phạt cảnh cáo 

Nghị định 88/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. 
Trong đó, phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Mua, bán ngoạitệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ 
mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được 
phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); thanh 
toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng 
quy định của pháp luật. 

HSSV được vay tối đa 2, 5 triệu đồng/tháng 

Theo Quyết định 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ điều điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 
Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), 
từ ngày 1/12/2019, mức cho vay tối đa đối với  HSSV là 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 
15/6/2017 thì mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 1 triệu đồng/tháng/HSSV. 
Bổ sung lý thuyết phòng, chống tác hại của rượu, bia khi thi bằng lái xe 

Theo Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, kể từ ngày 1/12/2019, khi tham gia 
đào tạo lái xe hạng B1, B2, C và nâng hạng giấy phép lái xe, học viên thay vì chỉ học nội dung đạo đức người lái xe và văn hóa 
giao thông sẽ phải học đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. Trong đó, 
nội dung phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông chiếm thời gian 2 tiết. 
Thu, hủy Chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc 

Thông tư 48/2019/TT-BCA, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 4/3/2016 của Bộ Công an quy 
định về trình tự cấp, đổi lại thẻ Căn cước công dân có hiệu lực từ 1/12/2019, thu Chứng minh nhân dân, cắt góc, hoàn thiện hồ 
sơ theo quy định và trả lại cho công dân đối với những trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ Căn cước công dân qua đường 
chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu. 

Đối với Chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy Chứng minh nhân dân đó và hoàn thiện hồ sơ theo 
quy định. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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