
Chính sách mới có hiệu lực từ 
tháng 5/2019 
Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 
viên chức vi phạm Luật Tố cáo; áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao 
thông; quy tắc ứng xử trong trường học;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 
5/2019. 

 

Ảnh minh họa 

13 hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép 

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/03/2019, của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực từ ngày 01/05/2019. Trong đó, Nghị định quy định 
danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép gồm: 1- Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ 
thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành; 2- Kiểm tra chất lượng sản 
phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành; 3- Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực; 
4- Thu nhận dữ liệu ảnh hàng không; 5- Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám; 6- Xây dựng cơ sở dữ liệu 
nền địa lý quốc gia; 7- Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình; 8- Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình 
đáy biển; 9- Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính; 10- Đo đạc, thành lập bản đồ địa 
chính; 11- Thành lập bản đồ hành chính; 12- Đo đạc, thành lập hải đồ; 13- Đo đạc, thành lập bản 
đồ công trình. 
Quy định giải quyết tố cáo trong Quân đội 

Nghị định số 28/2019/NĐ-CP ban hành ngày 20/03/2019 của Chính phủ quy định về tố cáo và 
giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân có hiệu lực từ ngày 05/05/2019. 
Nghị định này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của quân 
nhân, công nhân và viên chức quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi 
phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân; bảo vệ người tố cáo, người được bảo vệ; quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội 
nhân dân. 

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ 
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Có hiệu lực từ ngày 05/05/2019, Nghị định 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 
20/03/2019, quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt 
động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao 
động. 
Nghị định quy định cụ thể việc ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Theo đó, tiền ký 
quỹ được sử dụng để thanh toán tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bồi thường cho người lao động 
thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê vi phạm hợp đồng lao động với người lao động 
thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp 
của người lao động thuê lại. 

Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 

Có hiệu lực từ ngày 15/05/2019, Nghị định số 30/2019/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 
28/03/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, trong đó bổ sung 
Điều 57a xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. 
Quy định xử lý kỷ luật CBCCVC vi phạm Luật Tố cáo 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019, quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo có hiệu lực từ  28/05/2019, trong đó quy định xử lý kỷ 
luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm Luật Tố cáo. 
Cụ thể, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức có 
hành vi vi phạm pháp luật tố cáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo 
quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường 
hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước. 

Áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông 

Theo Quyết định 16/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28/03/2019 quy định 
lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng 
nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2019, ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp 
động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng Mức 
1. Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản 
xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 1/1/2021. 
Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất 
sau năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 1/1/2020. Đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, Thủ 
tướng Chính phủ quy định ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén đã qua sử 
dụng nhập khẩu áp dụng Mức 4 kể từ ngày 15/5/2019. 

Trường hợp ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo 
Luật hải quan hoặc đã về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 15/5/2019 thì được tiếp tục 
áp dụng quy định tại Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ. 

Ô tô dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập qua 5 cửa khẩu cảng biển 

Từ ngày 8/5/2019, quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi được thực 
hiện theo Thông tư 06/2019/TT-BCT do Bộ Công Thương mới ban hành. Thông tư 06 nêu rõ, ô 
tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển: 
Quảng Ninh (Cái Lân), Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Quy tắc ứng xử trong trường học 

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ 
sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi 
hành từ ngày 28/5/2019, trong đó, về ứng xử của giáo viên, Thông tư quy định ứng xử với người 
học, giáo viên phải có ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng 
và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công 
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bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ người học. Đồng thời, tích cực phòng, chống bạo 
lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; không xúc phạm, 
gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc 
che giấu các hành vi vi phạm của người học. 

Với người học, Bộ Quy tắc ứng xử quy định khi ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 
người học kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ, chấp hành các yêu cầu theo quy định; không 
bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực. 

Khi ứng xử với bạn bè, sử dụng ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và 
tôn trọng sự khác biệt; không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; không bịa 
đặt, lôi kéo; không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người 
học khác. 

Quy định mới về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam 

Thông tư 03/2019/TT-NHNN  của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-
NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 13/5/2019. 
Thông tư 03 bổ sung quy định về các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt 
Nam, đối với người không cư trú thực hiện theo quy định sau: Nhà đầu tư nước ngoài được đặt 
cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá trong các trường hợp: 1- Mua cổ 
phần tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 
2- Mua cổ phần, phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn 
nhà nước thực hiện thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 3- Mua cổ phần, phần vốn 
góp của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện thoái vốn được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. 

Nguồn: baochinhphu.vn 
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