
Chính sách mới có hiệu lực từ 
tháng 3/2019 
Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ; điều kiện thành lập cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; từ 1/3, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử;... 
là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019. 
 

 

Ảnh minh họa 

Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật 
rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp có hiệu lực từ ngày 10/03/2019. 
Chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 

Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với 
thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có hiệu lực từ ngày 11/03/2019. 
Nghị định này quy định chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp, chế độ bảo hiểm khám, chữa 
bệnh, thời gian làm việc và một số chế độ khác đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước 
ngoài hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn thu từ ngân sách nhà nước, phu 
nhân/phu quân và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

Quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 

Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ 
quan hành chính nhà nước có hiệu lực từ ngày 12/03/2019. 
Nghị định này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền ban hành và nội dung chế độ báo cáo của cơ 
quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện công tác báo cáo giữa các cơ quan hành chính 
nhà nước với nhau và giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân liên quan; 
các yêu cầu đối với việc ban hành chế độ báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực 
hiện chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; quyền và trách nhiệm của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo. 
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Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước 

Nghị định 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện quyền, trách 
nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2019. 
Sửa quy định hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân lĩnh vực di sản văn hóa phi 
vật thể 

Nghị định 11/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công 
chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 
hiệu lực từ ngày 15/03/2019. 
Trong đó, Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2014/NĐ-
CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di 
sản văn hóa phi vật thể. 
Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Chính phủ ban hành 

Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm 
pháp luật do Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2019. 
Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ 9 văn bản quy phạm pháp luật sau: 

1- Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, 
Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài. 

2- Nghị định số 50/2001/NĐ-CP ngày 16/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

3- Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử 
dụng đất để bảo đảm thi hành án. 

4- Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 của Chính phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế 
và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự. 

5- Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra công tác dân tộc. 

6- Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/3/2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công 
nghệ. 

7- Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ quy định về đơn vị đo lường 
chính thức. 

8- Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký 
và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. 

9- Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số 
thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án 
hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. 

Ngoài ra, Nghị định cũng bãi bỏ Điều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 24 Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ 
về việc phân loại đô thị. 

Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2019, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, 
thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng;... 
Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
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Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2019, Nghị định 15/2019/NĐ-CPngày 01/02/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp. 
Trong đó quy định điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài: Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; của trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị 
và 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực đô 
thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; vốn đầu tư thành lập bằng nguồn vốn hợp pháp, 
không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau: Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối 
thiểu là 5 tỷ đồng; đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng; đối với trường cao đẳng tối 
thiểu là 100 tỷ đồng... 
Sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019, Nghị định số 16/2019/NĐ-CPngày 01/02/2019 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Trong đó, Nghị định số 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 
số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; 
sửa đổi điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng đối với công ty 
thông tin tín dụng quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010; 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 07/5/2012 của 
Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt. 
Khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh 

Nghị định 18/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019, của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động 
khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh có hiệu lực từ ngày 20/03/2019. 
Quy trình trao đổi, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư 

Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác 
văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công 
việc của các cơ quan, tổ chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2019. 

Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư bao 
gồm: quản lý văn bản điện tử đến, quản lý văn bản điện tử đi, lập và nộp lưu hồ sơ điện tử vào 
Lưu trữ cơ quan; chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử. 

Từ 1/3, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử 

Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định hồ sơ bệnh án điện tử có hiệu 
lực từ 1/3/2019.  
 
Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm: hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh án ngoại trú và các loại hồ 
sơ bệnh án khác. 

Mỗi người bệnh sẽ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám 
chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử cần đáp ứng các yêu cầu như: phải ghi nhận toàn bộ nội dung 
thông tin (hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim, lưu trữ thông 
tin xét nghiệm thay cho việc in giấy), có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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