
UBND HUYỆN ĐẮK R’LẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48 /PTP-PBPL Đăk R’lấp, ngày 26 tháng 11 năm 2019

V/v Giới thiệu nội dung cơ bản các
văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ ban hành trong

tháng 10 năm 2019
Kính gửi:

- Phòng, ban, đơn vị, đoàn thể huyện;
- Thành viên HĐ PHPBGDPL huyện;
- Báo cáo viên PL huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/9/2018 của UBND huyện
ĐăkR’Lấp về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn
huyện và Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND huyện Đắk
R’Lấp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở
cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện.

Phòng Tư pháp đã cập nhật, danh mục, số lượng, xây dựng đề cương về nội
dung cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
ban hành trong tháng 10/2019 theo đề cương gửi kèm Công văn này. Cụ thể:

Trong tháng 10 năm 2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
08 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 04 Nghị định của Chính phủ và 04 Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

Các Nghị định của Chính phủ:
1. Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ

về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người
hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn;

2. Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ
về tổ hợp tác;

3. Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh
Quản lý thị trường;

4. Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ
sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
1. Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của Cảng
quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số
25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;



2. Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương
hiệu quốc gia Việt Nam;

3. Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công
nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện
hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông
tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước
ngoài;

4. Quyết định số 32/2019/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.

Trên đây là các đề cương giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản quy phạm
pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2019.
Phòng Tư pháp gửi đến Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, Báo cáo
viên pháp luật huyện, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn để triển
khai, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên, thành viên
của cơ quan, đơn vị, đoàn thể mình biết, nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện (B/c);
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT,ĐCTT,D/PHUOC2018/THONGBAO.

Nguyễn Văn Phước



ĐỀ CƯƠNG
Giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng

Chính phủ ban hành trong tháng 08 năm 2019

Phòng Tư pháp giới thiệu về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2019 như sau:

I. SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN
HÀNH

Trong tháng 10 năm 2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
08 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 04 Nghị định của Chính phủ và 04 Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

Các Nghị định của Chính phủ:
1. Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ

về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người
hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn;

2. Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ
về tổ hợp tác;

3. Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh
Quản lý thị trường;

4. Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ
sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
1. Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của Cảng
quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số
25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương
hiệu quốc gia Việt Nam;

3. Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công
nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện
hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông
tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước
ngoài;



4. Quyết định số 32/2019/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.

II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN HÀNH
VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính
phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12
năm 2019.

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về
chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực
lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và
Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính
sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi
hành.

Bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị
định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách
đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày
23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối
với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc
phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định
số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối
với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang
công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định
số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối
với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn và Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính
phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường
chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 17 điều quy định về chính sách đối với
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực
lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cụ
thể: (1) Phụ cấp thu hút; (2) Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế -
xã hội đặc biệt khó khăn; (3) Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (4) Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước
ngọt và sạch; (5) Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu; (6) Thanh toán tiền tàu xe; (7)

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-116-2010-nd-cp-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-116451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-64-2009-nd-cp-chinh-sach-can-bo-vien-chuc-y-te-cong-tac-o-vung-co-dieu-kien-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan-92194.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-19-2013-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-61-2006-nd-cp-chinh-sach-nha-giao-173620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2006-nd-cp-chinh-sach-doi-voi-nha-giao-can-bo-quan-ly-giao-duc-cong-tac-o-truong-chuyen-biet-o-vung-co-dieu-kien-kinh-te-xa-hoi-kho-khan-12650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-116-2010-nd-cp-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-116451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-64-2009-nd-cp-chinh-sach-can-bo-vien-chuc-y-te-cong-tac-o-vung-co-dieu-kien-kinh-te-xa-hoi-dac-biet-kho-khan-92194.aspx


Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; (8) Phụ cấp ưu đãi
theo nghề; (9) Phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà
giáo, viên chức quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn; (10) Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp; (11) Công
tác lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán; (12) Nguồn kinh phí thực hiện và
trách nhiệm chi trả.

Nghị định này áp dụng đối với: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
từ trung ương đến xã, phường, thị trấn và người hưởng lương trong lực lượng vũ
trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt
người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do
cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến
công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính
phủ về tổ hợp tác

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11
năm 2019.

Nghị định này thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm
2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc
phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định
này thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính
phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hợp tác
hoạt động, tuân theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và các văn bản quy
phạm pháp luật hiện hành.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 05 chương, 32 điều quy định về tổ hợp
tác, cụ thể: (1) Quy định chung về: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp
tác; Quyền của tổ hợp tác; Nghĩa vụ của tổ hợp tác; (2) Thành viên tổ hợp tác; (3)
Thành lập và chấm dứt hoạt động tổ hợp tác; (4) Tổ chức và điều hành tổ hợp tác;
(5) Tổ chức thực hiện.

Nghị định này áp dụng đối với: (1) Các tổ hợp tác, thành viên tổ hợp
tác; (2) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục Danh mục các mẫu giấy sử dụng
cho tổ hợp tác.

3. Nghị định số 78/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04
tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Pháp lệnh Quản lý thị trường

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12
năm 2019.
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Bãi bỏ Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ
chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số 27/2008/NĐ-
CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm
vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc
phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số
148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường; Nghị định số 10/CP ngày 23
tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý
thị trường và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm
1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 03 điều sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường, cụ thể:
(1) Thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; (2) Phương tiện làm việc của lực
lượng Quản lý thị trường.

4. Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính
phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014
của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12
năm 2019.

Bãi bỏ Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy
định về thu tiền sử dụng đất.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm khắc
phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành các quy định về
ghi nợ tiền sử dụng đất tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 quy định về thu tiền sử dụng đất.

c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 04 điều sửa đổi Điều 16 Nghị định số
45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử
dụng đất, cụ thể: (1) Ghi nợ tiền sử dụng đất (Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng
đất; Mức tiền sử dụng đất ghi nợ; Trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ
gia đình, cá nhân; Trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ
gia đình, cá nhân ghi nợ và một số quy định khác có liên quan); (2) Xử lý chuyển
tiếp.

5. Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động
của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định
số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25
tháng 11 năm 2019.
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b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm khắc
phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Quy chế quản
lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo
Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính
phủ.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 03 điều sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban
hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: (1) Phạm vi giới hạn Cảng quốc tế Cam Ranh;
(2) Hạ tầng kỹ thuật Cảng quốc tế Cam Ranh; (3) Sửa tên chương II: Quản lý các
hoạt động tại Cảng quốc tế Cam Ranh; (4) Quản lý hoạt động của người, tàu
thuyền dân sự Việt Nam, tàu thuyền dân sự nước ngoài tại vùng nước Cảng quốc tế
Cam Ranh; (5) Người và phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh;
(6) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam làm
việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh; (7) Quy định về chế
độ hoa tiêu hàng hải trong vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh; (8) Tổ chức triển
lãm hàng hải, Hải quân; (9) Hoạt động dịch vụ y tế.

Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục Bổ sung mẫu văn bản đề nghị,
công văn trả lời, danh sách ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh, gồm: (1) Văn bản đề
nghị cho phép cho người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh;
(2) Danh sách người Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh; (3) Danh sách
phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh; (4) Văn bản đề nghị cấp
giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người, phương tiện Việt Nam; (5) Danh
sách đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người Việt Nam;
(6) Danh sách đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho phương tiện
Việt Nam; (7) Giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh; (8) Văn bản đề nghị cho phép
người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài
ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh; (9) Danh sách người nước ngoài, người Việt Nam
định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh;
(10) Văn bản của Bộ Tư lệnh Hải quân; (11) Văn bản đề nghị cho phép người Việt
Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ
chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh; (12) Danh sách người Việt Nam
định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ chức
nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh; (13) Văn bản của Phòng Bảo vệ an
ninh/Cục Chính trị Hải quân.

6. Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương
trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng
12 năm 2019.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm ban
hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia
Việt Nam đảm bảo phù hợp với một số văn bản quy phạm pháp luật như: Luật



quản lý ngoại thương; Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công Thương và Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát
triển ngoại thương.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 03 điều ban hành Quy chế xây dựng,
quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, cụ thể: (1) Quy
định chung về: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nguyên tắc xây dựng,
quản lý, thực hiện Chương trình; Cơ quan quản lý Chương trình, đơn vị chủ trì đề
án của Chương trình; Kinh phí thực hiện Chương trình; (2) Xây dựng chương trình;
(3) Thực hiện chương trình; (4) Tổ chức thực hiện.

Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục các biểu mẫu, gồm: (1) Đăng ký
tham gia xét chọn doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam;
(2) Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc
gia Việt Nam; (3) Thông báo kết quả xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia
Việt Nam; (4) Báo cáo tuân thủ quy chế, quy định của Chương trình Thương hiệu
quốc gia Việt Nam; (5) Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình Thương hiệu
quốc gia Việt Nam; (6) Báo cáo kết quả thực hiện đề án Chương trình Thương hiệu
quốc gia Việt Nam.

7. Quyết định số 31/2019/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản
phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa
học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản
phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân
nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng
10 năm 2019.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm đảm
bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một
số điều của Luật quản lý ngoại thương, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5
năm 2018; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 10 điều quy định việc nhập khẩu hàng
hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc
Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho
thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài, cụ thể: (1) Tiêu chí, điều kiện
nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử
dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học; tiêu chí, điều kiện để thực hiện hoạt
động gia công sửa chữa hàng hóa cho thương nhân nước ngoài; (2) Hồ sơ, thẩm
quyền, trình tự, thủ tục cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm
công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học;
(3) Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa
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chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm
nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài; (4) Nghĩa vụ của thương nhân và chế độ
báo cáo; (5) Tổ chức thực hiện; (6) Điều khoản chuyển tiếp.

Quyết định này áp dụng đối với: (1) Thương nhân có hoạt động nhập khẩu
hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập
khẩu để nghiên cứu khoa học; (2) Thương nhân thực hiện hoạt động gia công sửa
chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm
nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài; (3) Cơ quan quản
lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục các biểu mẫu, gồm: (1) Văn bản
cam kết và đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công
nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học; (2) Văn
bản cam kết và đề nghị cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa
thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho
thương nhân nước ngoài; (3) Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động gia công sửa
chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm
nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài.

8. Quyết định số 32/2019/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam

a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng
12 năm 2019.

Các chế độ quy định tại Quyết định này được áp dụng từ năm ngân sách 2019
đến hết năm 2020.

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm quy
định về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam; đảm bảo phù hợp
với quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật phí và lệ phí.

c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 06 điều quy định về một số chế độ chi
đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam, cụ thể: (1) Nội dung và chế độ chi đặc
thù (Tiền lương bình quân, Thưởng an toàn, an ninh hàng hải, Trang phục công
tác); (2) Kinh phí bảo đảm chế độ chi đặc thù.

Quyết định này áp dụng đối với công chức, viên chức tại cơ quan Cục Hàng
hải Việt Nam, 2 Chi cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải
thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

Trên đây là nội dung cơ bản văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2019./.
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