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Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

Cập nhật: 01-08-2019 08:43:12    

1. Phải nộp “phong bì” vào ngân sách Nhà nước

Từ 15/8, Nghị định 59/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham

nhũng sẽ có hiệu lực. Nghị định 59 điều chỉnh về trách nhiệm giải trình; đánh giá công tác chống tham nhũng; kiểm

soát sung đột lợi ích…

Đáng chú ý, nghị định yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có chức vụ quyền hạn khi nhận được quà tặng

không đúng phải từ chối đồng thời báo cáo bằng văn bản về người, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà, giá trị quà

tặng; hoàn cảnh cụ thể khi được tặng quà…

Với quà tặng bằng tiền hoặc vật có thể bán, quy ra tiền, chủ thể nhận quà phải nộp ngân sách Nhà nước. Trường hợp

quà tặng là sinh vật hoặc thực phẩm tươi sống, chủ thể được nhận phải căn cứ tình hình và quy định về xử lý tang vật

trong vi phạm hành chính để xử lý.

2. Phạt 3 triệu đồng nếu ép khách du lịch mua hàng

Nghị định 45/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch sẽ có hiệu lực từ 1/8/2019.

Theo Nghị định 45, các hành vi bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng gồm tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du

lịch mua hàng hóa, dịch vụ; phân biệt đối xử với khách du lịch; không thực hiện đúng chế độ báo cáo cho cơ quan nhà

nước có thẩm quyền theo quy định.

Ngoài ra, việc không không giải quyết kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trong phạm vi quản lý; thu lời bất chính

từ khách du dịch bị phạt từ 3 – 5 triệu đồng. Điểm/khu du lịch không tổ chức thu gom và xử lý rác thải hoặc không có

nhà vệ sinh công cộng sẽ bị phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

3. Cấm luyện tập, thi đấu thể thao khiêu dâm

Cũng từ 1/8, Nghị định 46/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể thao sẽ có hiệu lực.

Trong đó, Chính phủ quy định hành vi sử dụng chất kích thích hoặc bao che, tổ chức cho vận động viên dùng chất kích

thích sẽ bị xử phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

Hành vi sử dụng bài tập, môn thể thao hoặc phương pháp luyện tập, thi đấu các môn thể thao khiêu dâm, đồi trụy; gây

nguy hiểm tới tính mạng, sức khỏe… có thể bị phạt tiền từ 5 – 15 triệu đồng; tịch thu tài liệu, thiết bị liên quan.

Tiếp đến, Nghị định 46 thể hiện hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; đe dọa xâm phạm sức khỏe,

tính mạng; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa khi tham gia hoạt động

thể thao có thể bị xử phạt từ 15 – 20 triệu đồng.

Người có hành vi cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác trong tập luyện, thi

đấu thể thao sẽ bị phạt từ 20 – 25 triệu đồng; bị đình chỉ thi đấu và buộc công khai xin lỗi.

4. Phổ biển cây trồng ở vùng khó khăn phải chuyển giao công nghệ

Đây là quy định tại Nghị định 51/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và

công nghệ, chuyển giao công nghệ. Cụ thể, hành vi thực hiện chương trình, dự án phổ biến giống cây trồng, vật nuôi

hoặc công nghệ nuôi trồng, bảo quản… cho vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, địa bàn khó khăn nhưng không có nội

dung chuyển giao công nghệ sẽ bị xử phạt từ 12 – 20 triệu đồng.

Nghị định 51 quy định thêm, sẽ phạt tiền từ 2 – 4 triệu đồng với hành vi không đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; phạt từ 1 – 2 triệu đồng với hành vi nộp hồ sơ, tài liệu phục vụ
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đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có số liệu, nội dung sai sự thật.

Nghị định 51/2019 có hiệu lực thi hành từ 1/8.

5. Phạm nhân là lao động duy nhất có thể được đặc xá

Theo Nghị định 52/2019 của Chính phủ, điều kiện được đề nghị đặc xá gồm người bị kết án có nhiều tiến bộ, cải tạo

tốt; đã hoàn thành nghĩa vụ dân sự trong vụ án hoặc chưa thi hành nghĩa vụ dân sự nhưng chỉ còn ít tài sản, thu nhập

đảm bảo cuộc sống tối thiểu…

Ngoài ra, người bị kết án nhưng lập công lớn trong thời gian chờ đưa “vào tù” hoặc đang chấp hành án phạt tù cũng có

thể gửi đơn xin đặc xá. Lập công lớn có thể hiểu gồm có hành động giúp phát hiện, truy bắt, điều tra, xử lý tội phạm;

cứu được tính mạng người khác hoặc tài sản giá trị 50 triệu đồng trở lên trong thiên tai, hỏa hoạn; có phát minh, sáng

kiến giá trị lớn…

Những người đang mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên đau ốm mà không tự phục vụ được bản thân; người có hoàn

cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình… cũng thuộc đối tượng được đặc xá.

Nghị định 52/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá có hiệu lực thi hành từ 1/8.

6. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật

Theo Nghị định 55/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí tư vấn pháp

luật với mức như sau:

- Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí, nhưng không quá 03 triệu đồng/năm;

- Doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 05 triệu đồng/năm;

- Doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 10% chi phí, nhưng không quá 10 triệu đồng/năm…

7. Lương hưu, trợ cấp BHXH của cán bộ xã tăng 7,19%

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV, có hiệu lực ngày 01/8/2019, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức

trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thêm 7,19% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời

điểm tháng 6/2019 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2019 = mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 x 1,0719.

8. Tăng trợ cấp, phụ cấp của người có công với cách mạng

Từ ngày 01/7/2019, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1,624 triệu

đồng, cao hơn mức hiện tại 109.000 đồng theo Nghị định 58/2019/NĐ-CP.

Cụ thể mức trợ cấp, phụ cấp của một số đối tượng như sau:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Trợ cấp tối thiểu 1,094 triệu đồng, tối đa 5,207 triệu đồng;

- Thương binh loại B: Trợ cấp tối thiểu 904.000 đồng, tối đa 4,308 triệu đồng;

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng: Phụ cấp

1,67 triệu đồng;
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- Bệnh binh: Trợ cấp tối thiểu 1,695 triệu đồng, tối đa 2,086 triệu đồng…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

9. Thêm trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám, chữa

bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Từ ngày 01/8/2019, sẽ có thêm 03 trường hợp người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh:

- Người có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong

năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (8,94 triệu đồng) (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng

chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở;

- Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin thẻ BHYT;

- Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử

vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

10. Đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời có thời hạn 20 ngày

Thông tư 22/2019/TT-BGTVT yêu cầu xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, khi di chuyển trên đường bộ phải được đăng

ký tạm thời và giấy này có thời hạn 20 ngày kể từ ngày cấp.

Chủ sở hữu phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ gồm: Tờ khai cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời; Giấy xác nhận quyền sở

hữu xe máy chuyên dùng (bản sao); Giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng (bản sao) tới Sở Giao thông Vận

tải nơi chủ sở hữu đăng ký thường trú…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

11. Tặng giải thưởng KHCN để thu lợi bất chính bị phạt tới 30 triệu đồng

Từ ngày 01/8/2019, theo Nghị định 51/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 20 triệu - 30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về đặt

và tặng giải thưởng khoa học và công nghệ, cụ thể:

- Đặt, tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ để thu lợi bất hợp pháp;

- Đặt giải thưởng khoa học và công nghệ cho các công trình nghiên cứu có nội dung pháp luật cấm.

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành

vi vi phạm hoặc buộc hủy bỏ kết quả công nhận giải thưởng và cải chính thông tin sai sự thật.

(Tổng hợp)
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