
Chính sách mới có hiệu lực từ 
tháng 4/2019 
Quy định về họ, hụi, biêu, phường; sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ; quy định 
mới về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi; quy định ngưỡng đảm bảo chất 
lượng đầu vào đại học khối ngành y, dược;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 
tháng 4/2019. 
 

 

Ảnh minh họa 

Quy định về họ, hụi, biêu, phường 

Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường có hiệu lực 
từ 05/04/2019. Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (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. 
Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 10/04/2019, Nghị định số 20/2019/NĐ-CPngày 21/02/2019 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí 
trước bạ. 
Trong đó, Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ, 
mức thu lệ phí trước bạ. 

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

Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 quy định về tố cáo và giải 
quyết tố cáo trong Công an nhân dân có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2019. 
Nghị định này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 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; tố cáo và giải 
quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự; 
trách nhiệm của Thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc bảo vệ người tố cáo; quản lý 
công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân. 
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Được tạm nhập, tái xuất các tác phẩm, hiện vật, tài liệu để triển lãm 

Theo Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm có 
hiệu lực từ ngày 15/04/2019, các tổ chức, cá nhân được tổ chức, tham gia tổ chức, đầu tư cho 
hoạt động triển lãm theo quy định của pháp luật; được bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp 
pháp theo quy định của pháp luật; được tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập tác phẩm, 
hiện vật, tài liệu để phục vụ triển lãm theo quy định của pháp luật. 
Quy định mới về rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi 

Chính phủ ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP ngày 05/03/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành từ ngày 25/04/2019. 
Trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều 6 "Lập hồ sơ và danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế" tại 
Nghị định số 19/2011/NĐ-CP thành "Rà soát, tìm người nhận trẻ em làm con nuôi". 

Sửa đổi quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền 

Chính phủ ban hành Nghị định 25/2019/NĐ-CP ngày 07/03/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí 
trên đất liền có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2019. 
Cụ thể, Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định đảm bảo an toàn công trình khí; đảm bảo an 
toàn các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; biện pháp bảo vệ các công trình dầu khí. 

Quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm 

Có hiệu lực từ ngày 25/04/2019, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trong đó quy định quản lý loài thủy 
sản nguy cấp, quý hiếm. 
Quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học khối ngành y, dược 

Theo Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển 
sinh Đại học hệ chính quy, tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy có 
hiệu lực thi hành từ 15/4/2019, điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT 
trình độ đại học: Đối với các ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, 
Răng - Hàm - Mặt, Dược học tối thiểu là 8,0 trở lên. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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