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Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 4-2018

Cập nhật: 03-04-2018 08:34:25    

Chung c?, khách s?n ph?i mua b?o hi?m cháy, n?

Ngày 23-2-2018, Chính phu? ban hành Ngh? ??nh 23/2018/N?-CP quy ??nh v? b?o hi?m cháy, n? b?t bu?c. Theo ?ó, Ngh? ??nh này s? có hi?u l?c k? t? ngày 15-4-2018.

 

 

Ngh? ??nh này nêu rõ: Yêu c?u c? s?? có nguy hiê?m vê? cháy, nô? nh? nhà chung c?, khách s?n, nhà khách, nhà ngh? t? 5 t?ng tr? lên; nhà tr?, tr??ng m?u giáo có t? 100 cháu tr? lên; c?a hàng

x?ng d?u có t? 1 c?t b?m tr? lên… ph?i mua b?o hi?m cháy, n? b?t bu?c.

?ô?i t???ng ba?o hiê?m cháy, nô? b??t buô?c là toàn bô? tài sa?n cu?a c? s?? có nguy hiê?m vê? cháy, nô?, gô?m: Nhà, công trình và các tài sa?n g??n liê?n v??i nhà, công trình; máy móc, thiê?t bi?;

Các loa?i hàng hóa, vâ?t t?.

 

Các doanh nghi?p b?o hi?m s? không ph?i b?i th??ng trong các tr??ng h?p nh?: ??ng ??t ho?c nh?ng bi?n ??ng khác c?a thiên nhiên; Thi?t h?i do bi?n c? v? chính tr?, an ninh và tr?t t? xã h?i gây ra;

Thi?t h?i do hành ??ng c? ý gây cháy, n? c?a ng??i ???c b?o hi?m; Thi?t h?i ??i v?i d? li?u, ph?n m?m và các ch??ng trình máy tính…

Ph?i báo cáo công tác b?o v? môi tr??ng ??i v?i c? s? s?n xu?t ngành xây d?ng
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K? t? ngày 1-4-2018, Thông t? 02/2018/TT-BXD v? b?o v? môi tr??ng trong thi công xây d?ng công trình và ch? ?? báo cáo công tác b?o v? môi tr??ng ngành Xây d?ng s? có hi?u l?c thi hành.

Thông t? này ch? rõ, các c? s? s?n xu?t v?t li?u xây d?ng, khai thác khoáng s?n làm v?t li?u xây d?ng, s?n xu?t s?n ph?m c? khí xây d?ng có trách nhi?m báo cáo công tác b?o v? môi tr??ng. Ph?i l?p

báo cáo công tác b?o v? môi tr??ng theo m?u t?i Ph? l?c 1 ban hành kèm theo Thông t? này ??nh k? 1 l?n/n?m và g?i v? S? Xây d?ng tr??c ngày 31-12 hàng n?m.

C?p nh?t và l?u tr? các thông tin, d? li?u c?a báo cáo công tác b?o v? môi tr??ng t?i ??a ch? trang thông tin ?i?n t?: http://dulieumoitruong.xaydung.gov.vn.
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Nh?ng tr??ng h?p ng??i lao ??ng ???c kh?i ki?n t?i Tòa án

 

 

Theo Ngh? ??nh 24/2018/N?-CP ngày 27-2-2018 c?a Chính ph? v? gi?i quy?t khi?u n?i, t? cáo trong l?nh v?c lao ??ng, giáo d?c ngh? nghi?p… ng??i lao ??ng có quy?n kh?i ki?n v? án theo th? t?c t?

t?ng dân s? ho?c thu? tu?c tô? tu?ng hành chính.

Ng??i lao ??ng có quy?n kh?i ki?n theo th? t?c t? t?ng dân s? trong 3 tr??ng h?p sau: Có c?n c? cho r?ng quy?t ??nh, hành vi c?a ng??i s? d?ng lao ??ng; doanh nghi?p ??a ng??i lao ??ng ?i làm vi?c

? n??c ngoài là trái pháp lu?t, xâm ph?m tr?c ti?p ??n quy?n, l?i ích h?p pháp c?a mình; Không ??ng ý v?i quy?t ??nh gi?i quy?t khi?u n?i l?n ??u; ?ã h?t th?i h?n quy ??nh mà khi?u n?i l?n ??u không

???c gi?i quy?t.

Ngoài ra, ng??i lao ??ng còn có quy?n kh?i ki?n theo th? t?c t? t?ng hành chính trong 2 tr??ng h?p: Không ??ng ý v?i quy?t ??nh gi?i quy?t khi?u n?i l?n hai ho?c ?ã h?t th?i h?n mà khi?u n?i l?n hai

không ???c gi?i quy?t.

Ngh? ??nh này có hi?u l?c t? ngày 15-4-2018.

Ngân hàng gi?i ngân v?n vay b?ng ti?n m?t
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Ngày 29-12-2017, Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam ?ã ban hành Thông t? 21/2017/TT-NHNN quy ??nh v? ph??ng th?c gi?i ngân v?n cho vay c?a t? ch?c tín d?ng, chi nhánh ngân hàng n??c ngoài ??i

v?i khách hàng.

T? ch?c tín d?ng cho vay ???c quy?t ??nh ph??ng th?c gi?i ngân v?n cho vay b?ng ti?n m?t trong 2 tr??ng h?p, g?m: Khách hàng thanh toán cho bên th? h??ng không có tài kho?n thanh toán; Khách

hàng là bên th? h??ng không có tài kho?n thanh toán t?i t? ch?c cung ?ng d?ch v? thanh toán, ?ã ?ng v?n t? có ?? thanh toán, chi tr? các chi phí thu?c chính ph??ng án, d? án kinh doanh ???c t? ch?c

tín d?ng cho vay…

C?ng theo Thông t?, t? ch?c tín d?ng ???c xem xét quy?t ??nh gi?i ngân v?n cho vay b?ng ti?n m?t ho?c s? d?ng d?ch v? thanh toán ?ô?i v??i: Khách hàng thanh toán, chi tr? cho bên th? h??ng có tài

kho?n thanh toán t?i t? ch?c cung ?ng d?ch v? thanh toán v?i s? ti?n vay có giá tr? không quá 100 tri?u ??ng; Khách hàng thanh toán, chi tr? cho bên th? h??ng là t? ch?c s? d?ng v?n Nhà n??c ???c

thanh toán b?ng ti?n m?t.

Thông t? này có hi?u l?c thi hành k? t? ngày 2-4-2018.

Tô? ch??c tài chính vi mô pha?i có ph??ng án kinh doanh kha? thi trong 3 n?m ?â?u
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?ây là yêu câ?u ta?i Thông t? 03/2018/TT-NHNN ngày 23-2-2018 c?a Ngân hàng Nhà n??c Vi?t Nam quy ??nh v? c?p Gi?y phép, t? ch?c và ho?t ??ng c?a t? ch?c tài chính vi mô.

?iê?u kiê?n câ?p Giâ?y phép thành lâ?p và hoa?t ?ô?ng cu?a tô? ch??c tài chính vi mô gô?m: Có ?ê? án thành lâ?p, ph??ng án kinh doanh kha? thi trong 03 n?m ?â?u hoa?t ?ô?ng; Có vô?n ?iê?u lê?

tô?i thiê?u b??ng m??c vô?n pháp ?i?nh; Có ng???i qua?n lý, ?iê?u hành, thành viên ban kiê?m soát ?u? tiêu chuâ?n, ?iê?u kiê?n; Có ?iê?u lê? phù h??p.

Ngoài ra, t? ch?c tài chính vi mô là công ty trách nhi?m h?u h?n hai thành viên tr? lên ph?i ??m b?o có ít nh?t m?t thành viên sáng l?p là t? ch?c ?ã ho?c ?ang tr?c ti?p tham gia qu?n lý ho?c ?i?u hành

ch??ng trình, d? án tài chính vi mô ho?t ??ng an toàn, b?n v?ng trong ít nh?t 03 n?m liên ti?p tr??c th?i ?i?m n?p ??n ?? ngh? c?p Gi?y phép.

Thông t? này có hiê?u l??c t?? ngày 15-4-2018.

Ban hành quy chu?n k? thu?t qu?c gia m?i trong l?nh v?c giao thông ???ng b?

 

 

Ngày 1-4-2018, Thông t? 31/2017/TT-BGTVT chính th?c có hi?u l?c, quy ??nh v? quy chu?n k? thu?t qu?c gia ??i v?i ph? tùng c?a ph??ng ti?n giao thông c? gi?i ???ng b? v?i nh?ng quy chu?n: Quy

chu?n s? QCVN 32:2017/BGTVT v? kính an toàn c?a xe ô tô; Quy chu?n s? QCVN 34:2017/BGTVT v? l?p h?i c?a xe ô tô Và Quy chu?n s? QCVN 35:2017/BGTVT v? ??c tính quang h?c ?èn chi?u

sáng phía tr??c c?a ph??ng ti?n giao thông c? gi?i ???ng b?.

Bên c?nh ?ó, Thông t? 31 này c?ng bãi b? kho?n 1, 3 ?i?u 1 Thông t? 57/2011/TT-BGTVT và kho?n 1 ?i?u 1 Thông t? 39/2010/TT-BGTVT.

Công ty ch?ng khoán ph?i thuy?t minh báo cáo tài chính
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Ngày 12/03/2018, B? Tài chính ?ã ban hành Thông t? 23/2018/TT-BTC h??ng d?n k? toán ch?ng quy?n có b?o ??m ??i v?i công ty ch?ng khoán là t? ch?c phát hành.

Thông t? này yêu c?u công ty ch?ng khoán ph?i thuy?t minh v? các n?i dung: Lãi, l? ?ánh giá l?i ch?ng quy?n c?a t? ch?c phát hành; Lãi, l? ?ánh giá l?i tài s?n c? s? t? ho?t ??ng phòng ng?a r?i ro c?a

t? ch?c phát hành; T?ng s? ti?n g?i ký qu? ??m b?o thanh toán t?i ngân hàng l?u ký c?a t? ch?c phát hành; T?ng s? ti?n n?p b? sung cho m?c ?ích phòng ng?a r?i ro do chênh l?ch gi?a v? th? phòng

ng?a r?i ro lý thuy?t và v? th? phòng ng?a r?i ro th?c t?; T?ng s? ch?ng khoán dùng cho ho?t ??ng phòng ng?a r?i ro; T?ng s? ch?ng quy?n ???c phép phát hành; T?ng s? ch?ng quy?n ?ang phát

hành.

M?t s? tài kho?n h?ch toán nghi?p v? k? toán liên quan ??n ch?ng quy?n bao g?m: Tài kho?n 329 - Ph?i tr? ch?ng quy?n; Tài kho?n 018 - Ch?ng quy?n…

Thông t? này có hi?u l?c t? ngày 27-4-2018.
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Tin t?c th?i s? không ???c b?o h? quy?n tác gi?

 

 

Ngày 23-2-2018, Chính ph? ?ã ban hành Ngh? ??nh 22/2018/N?-CP quy ??nh chi ti?t Lu?t S? h?u trí tu? và Lu?t S? h?u trí tu? s?a ??i v? quy?n tác gi? và quy?n liên quan, có hi?u l?c t? ngày

10-4-2018.

Theo ?ó, ??i t??ng không thu?c ph?m vi b?o h? quy?n tác gi? bao g?m: Tin t?c th?i s? thu?n túy và các v?n b?n hành chính. Trong ?ó, tin t?c th?i s? là các thông tin báo chí ng?n hàng ngày, ch? mang

tính ch?t ??a tin, không có tính sáng t?o; V?n b?n hành chính bao g?m các v?n b?n c?a c? quan Nhà n??c, t? ch?c chính tr?, t? ch?c xã h?i… và ??n v? l?c l??ng v? trang nhân dân.

Ngh? ??nh này ch? rõ, trích d?n h?p lý tác ph?m mà không làm sai ý tác gi? ?? bình lu?n ho?c minh h?a trong tác ph?m c?a mình ph?i ?áp ?ng 2 ?i?u ki?n: Ph?n trích d?n ch? nh?m m?c ?ích gi?i

thi?u, bình lu?n ho?c làm sáng t? v?n ?? ???c ?? c?p trong tác ph?m c?a mình; Ph?n trích d?n không gây ph??ng h?i ??n quy?n tác gi? ??i v?i tác ph?m ???c s? d?ng ?? trích d?n; phù h?p v?i tính

ch?t, ??c ?i?m c?a lo?i hình tác ph?m ???c s? d?ng ?? trích d?n.

S? d?ng b?n ghi âm, ghi hình v?i m?c ?ích th??ng m?i ph?i tr? ti?n
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Ngh? ??nh 22/2018 c?a Chính ph? có hi?u l?c t? 10-4 quy ??nh chi ti?t Lu?t s? h?u trí tu? (s?a ??i) nêu rõ: T? ch?c, cá nhân nào s? d?ng b?n ghi âm, ghi hình theo m?c ?ích th??ng m?i ??u ph?i tr?

ti?n nhu?n bút, thù lao, quy?n l?i v?t ch?t cho ch? s? h?u quy?n tác gi?.

Các t? ch?c ??i di?n t?p th? quy?n tác gi? t? th?a thu?n v? vi?c thu ti?n nhu?n bút và t? l? phân chia ti?n nhu?n bút theo quy ??nh.

Trong tr??ng h?p tác ph?m, b?n ghi âm, ghi hình, ch??ng trình phát sóng có liên quan ??n quy?n và l?i ích c?a nhi?u t? ch?c ??i di?n t?p th? ???c ?y quy?n ??i di?n cho m?t quy?n, nhóm quy?n c? th?,

các t? ch?c có th? th?a thu?n ?? m?t t? ch?c thay m?t ?àm phán c?p phép s? d?ng, thu và phân chia ti?n theo ?i?u l? và v?n b?n ?y quy?n.
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Ngu?n: Tin T?c/ Thông t?n xã Vi?t Nam
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