
Chính sách mới có hiệu lực từ 
tháng 2/2020 
Điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng; cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu phải đạt 6 tiêu 
chí; sửa quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;... là những chính sách mới có hiệu 
lực từ tháng 2/2020. 

 

Ảnh minh họa 

Điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng 

Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt 
về giống cây trồng và canh tác có hiệu lực từ ngày 01/02/2020. 
Về giống cây trồng, Nghị định quy định chi tiết về bảo tồn nguồn gen giống cây trồng và Danh mục nguồn gen giống cây 
trồng cấm xuất khẩu; hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ Quyết định 
công nhận lưu hành giống cây trồng; chi tiết điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng và chi tiết quy định về ghi 
nhãn giống cây trồng... 

Dự án sản xuất vật liệu xây dựng phải được thẩm định công nghệ 

Có hiệu lực từ ngày 10/02/2020, Nghị định 95/2019/NĐ-CP ban hành ngày 16/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. 
Trong đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 29 yêu cầu đối với dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng. Cụ 
thể, dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng phải phù hợp với quy hoạch theo quy định  của pháp luật về quy hoạch và 
tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. 

Bên cạnh đó, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu phải lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện 
đại đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và 
được thẩm định công nghệ theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

Sửa quy định về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

Có hiệu lực từ ngày 15/02/2020, Nghị định 97/2019/NĐ-CP ban hành ngày 23/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 7/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội 
đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. 
Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định Hội đồng định giá theo vụ việc được thành lập ở cấp huyện, cấp tỉnh và ở trung 
ương. 

Thay vì quy định thành lập Hội đồng định giá theo vụ việc ở trung ương, Nghị định 97/2019/NĐ-CP sửa đổi: Hội đồng 
định giá theo vụ việc được thành lập ở bộ, cơ quan ngang bộ (cấp bộ) và Hội đồng định giá theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu phải đạt 6 tiêu chí 
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Có hiệu lực từ ngày 15/02/2020, Nghị định 99/2019/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, trong đó cơ sở 
giáo dục đại học định hướng nghiên cứu gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với hoạt động nghiên cứu khoa học, đạt 6 tiêu 
chí sau: 
1- Đã công bố định hướng phát triển thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu trong sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của 
cơ sở giáo dục đại học; được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 

2- Có đơn vị thuộc, trực thuộc nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ nguồn; có tỷ lệ ngành 
đang đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt từ 50% trở lên so với tổng số ngành đang đào tạo cấp bằng; trong 3 năm gần 
nhất, có quy mô tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trung bình không thấp hơn 20% tổng quy mô tuyển sinh và cấp trung 
bình từ 20 bằng tiến sĩ trở lên trong một năm. 

3- Trong 3 năm gần nhất, tỷ trọng nguồn thu trung bình từ các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên 
cứu, chuyển giao không thấp hơn 15% tổng thu của cơ sở giáo dục đại học. 

4- Trong 3 năm gần nhất, cơ sở giáo dục đại học công bố trung bình mỗi năm từ 100 bài báo trở lên và đạt tỷ lệ trung 
bình một giảng viên cơ hữu công bố mỗi năm từ 0,3 bài trở lên trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới. Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định danh mục tạp chí khoa học có uy tín làm cơ sở công nhận tiêu chí này. 

5- Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên không quá 20; tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không thấp hơn 50% tổng số 
giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học; tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư không thấp hơn 20% 
tổng giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học. 

6- Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trường đại học công lập là giảng viên, cán bộ được tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý theo quy định về số lượng người làm việc và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Bổ sung mức phạt vi phạm trong lĩnh vực thú y 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 18/2/2020, Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ban hành ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung Nghị định số 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Trong đó, bổ sung 
quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với người nhập cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ Việt Nam khi mang theo sản 
phẩm động vật tươi sống, sơ chế hoặc chế biến từ quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh động vật nguy hiểm trên 
loài động vật đó. 

Sửa quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

Có hiệu lực từ ngày 20/02/2020, Nghị định 06/2020/NĐ-CP ban hành ngày 03/01/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 17 của 
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất. 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Hồng Kông (Trung Quốc) 

Nghị định số 07/2020/NĐ-CP ban hành ngày 05/01/2020 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt 
Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022 (thuế suất 
AHKFTA) có hiệu lực từ ngày 20/02/2020. 
Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ban hành ngày 08/01/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa 
phát lại có hiệu lực từ ngày 24/02/2020. 
Nghị định này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện 
công việc của Thừa phát lại; kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và quản lý 
nhà nước về Thừa phát lại./. 

8 nội dung phải công khai trong thi hành tạm giam của lực lượng CAND 

Theo Thông tư số 81/2019/TT-BCA về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân 
dân (CAND) có hiệu lực từ ngày 12/2/2020, những nội dung phải công khai, gồm: Quyền, nghĩa vụ của người bị tạm 
giữ, người bị tạm giam; nội quy cơ sở giam giữ; danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam; tình 
hình chấp hành nội quy cơ sở giam giữ, sức khỏe của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật; 
chế độ, tiêu chuẩn ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; chế độ sinh hoạt 
tinh thần đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng 
mẹ trong cơ sở giam giữ; quy định về việc gặp thân nhân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; các trường hợp 
người bị tạm giữ, người bị tạm giam không được gặp thân nhân, tiếp xúc lãnh sự;... 
Quản lý chặt chẽ nguồn vốn ngoại tệ của dự án tài chính vi mô 

Thông tư 34/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với 
nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức phi 
chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2020. 
 
Nguồn: baochinhphu.vn 
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