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VĂN BẢN MỚI
1. Quá 57 tuổi không được xét thăng
cấp bậc hàm lên Thiếu tướng

chuẩn đầu ra kể cả chuẩn trình độ
ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm.

2. Nghiêm cấm làm lộ, chiếm đoạt,
mua, bán bí mật nhà nước.

5. Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí
cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

3. Các phương tiện thông tin đại
chúng xây dựng chuyên trang, chuyên
mục, chuyên đề tuyên truyền về các
loại hình du lịch đặc trưng của đất
nước.

6. Hệ số lương tăng thêm so với lương
cơ bản tối đa là 1,0.
7. Định kỳ 03 tháng một lần Bộ Giáo
dục và Đào tạo phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí.

4. 100% sinh viên tốt nghiệp đạt
VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO
Dự thảo thông tư quy định về đăng ký thuốc sản xuất gia công.
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm trung ương được quy định như thế nào?
2. Lực lượng kiểm lâm cấp huyện có những nhiệm vụ và quyền hạn gì?
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức Kiểm lâm được quy định như thế nào?
4. Lực lượng Kiểm lâm được hưởng những chế độ chính sách gì?

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
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1. QUÁ 57 TUỔI KHÔNG ĐƯỢC XÉT
THĂNG CẤP BẬC HÀM LÊN THIẾU
TƯỚNG

Có hiệu lực từ ngày 01/07/2019,
Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14
được thông qua ngày 20/11/2018 quy
định tuổi của sĩ quan được xét thăng
cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng
không quá 57 tuổi.
Về hạn tuổi phục vụ cao nhất
của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân
dân, Luật quy định: Hạ sĩ quan: 45
tuổi; Cấp úy: 53 tuổi; Thiếu tá, Trung
tá: 55 tuổi với nam, 53 tuổi với nữ;
Thượng tá: 58 tuổi với nam, 55 tuổi
với nữ; Đại tá: 60 tuổi với nam, 55
tuổi với nữ; Cấp tướng: 60 tuổi.
Trường hợp sĩ quan Công an
nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến
sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo
dài hạn tuổi phục vụ hơn 60 tuổi với
nam và hơn 55 tuổi đối với nữ.
Theo Luật này, hàng năm, Công
an nhân dân được tuyển chọn công
dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào
phục vụ trong Công an với thời hạn 24
tháng. Trường hợp đảm bảo nhiệm vụ
sẵn sàng chiến đấu; đang thực hiện
nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch
bệnh, cứu nạn, cứu hộ, thời hạn phục
vụ tại ngũ có thể được kéo dài nhưng
không quá 06 tháng.
Sinh viên, học sinh hưởng sinh
hoạt phí tại trường Công an nhân dân,
khi tốt nghiệp được phong cấp bậc
hàm như sau: Đại học là Thiếu úy;
Trung cấp là Trung sĩ. Sinh viên, học
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sinh tốt nghiệp xuất sắc được phong
cấp bậc hàm cao hơn 01 bậc.
2. NGHIÊM CẤM LÀM LỘ, CHIẾM
ĐOẠT, MUA, BÁN BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

Ngày 15/11/2018, Quốc hội ban hành
Luật bảo vệ bí mật nhà nước số
29/2018/QH14. Luật này có hiệu lực
thi hành từ ngày 01/07/2020 quy định
các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo
vệ bí mật nhà nước gồm: làm lộ,
chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà
nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài
liệu, vật chứa bí mật nhà nước; thu
thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao
bí mật nhà nước trái pháp luật; sao,
chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận,
thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí
mật nhà nước trái pháp luật; mang tài
liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi
nơi lưu giữ trái pháp luật; lợi dụng,
lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà
nước, sử dụng bí mật nhà nước để
thực hiện, che giấu hành vi vi phạm
pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích
hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của
cơ quan, tổ chức, cá nhân; soạn thảo,
lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí
mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết
bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối
với mạng Internet, mạng máy tính,
mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu
giữ bí mật nhà nước theo quy định của
pháp luật về cơ yếu; truyền đưa bí mật
nhà nước trên phương tiện thông tin,
viễn thông trái với quy định của pháp
luật về cơ yếu; chuyển mục đích sử
dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng
để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật
nhà nước khi chưa loại bỏ bí mật nhà
nước; sử dụng thiết bị có tính năng
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thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình
trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có
nội dung bí mật nhà nước dưới mọi
hình thức khi chưa được người có
thẩm quyền cho phép; đăng tải, phát
tán bí mật nhà nước trên phương tiện
thông tin đại chúng, mạng Internet,
mạng máy tính và mạng viễn thông.

thương hiệu quốc gia nhằm tăng
cường năng lực cạnh tranh của du lịch
Việt Nam trên thị trường du lịch quốc
tế. Nội dung này được đề ra tại Quyết
định số 44/QĐ-TTg ngày 09/01/2019
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
đề án tăng cường hoạt động truyền
thông về du lịch.

Phạm vi bí mật nhà nước là giới
hạn thông tin quan trọng trong các
lĩnh vực sau đây chưa công khai, nếu
bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến
lợi ích quốc gia, dân tộc như: Thông
tin về chính trị: chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước về đối
nội, đối ngoại; hoạt động của Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà
nước; chiến lược, đề án về dân tộc,
tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo
liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia,
bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thông
tin có tác động tiêu cực đến tình hình
chính trị, kinh tế - xã hội;

Theo đó, các phương tiện thông
tin đại chúng các nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu sau: xây dựng chuyên trang,
chuyên mục, chuyên đề, bản tin,
thường xuyên tuyên truyền, phổ biến,
nâng cao nhận thức và kiến thức về
phát triển du lịch; tuyên truyền về các
loại hình du lịch đặc trưng của nước ta
như: Du lịch di sản, du lịch văn hóa
lịch sử, du lịch biển, du lịch nghỉ
dưỡng, du lịch sinh thái quảng bá hình
ảnh, đất nước, con người Việt Nam,
bảo đảm du lịch là một trong những
nội dung thường xuyên, liên tục của
các cơ quan thông tin đại chúng; xây
dựng ấn phẩm du lịch bao gồm ấn
phẩm in và ấn phẩm điện tử bằng
nhiều thứ tiếng, trong đó xây dựng bộ
ấn phẩm riêng cho một số thị trường
trọng điểm, ấn phẩm dành cho thị
trường chuyên biệt; sản xuất phim,
phóng sự, video clip, thông điệp nhằm
quảng bá về thương hiệu du lịch Việt
Nam; liên kết với các đài truyền hình
quốc tế để sản xuất các Chương trình
quảng bá du lịch Việt Nam…

3. CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN
ĐẠI CHÚNG XÂY DỰNG CHUYÊN
TRANG, CHUYÊN MỤC, CHUYÊN ĐỀ
TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC LOẠI HÌNH
DU LỊCH ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẤT
NƯỚC

Thông tin tuyên truyền về quan điểm,
chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, nội dung và
kết quả thực hiện các chiến lược, quy
hoạch, chương trình, dự án của Nhà
nước về phát triển du lịch và quy tắc
ứng xử văn minh trong lĩnh vực du
lịch. Thông tin, tuyên truyền về các
sản phẩm du lịch nổi trội, khác biệt,
có khả năng cạnh tranh cao, mang
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Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức
có thể: truyền thông qua các chương
trình hoạt động, diễn đàn, hội nghị,
hội thảo, hội chợ, triển lãm trong nước
và nước ngoài tuyên truyền, quảng bá
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về du lịch; truyền thông qua Triển lãm
“Việt Nam - Đất nước con người qua
góc nhìn báo chí” kết hợp với các hoạt
động tuyên truyền về chủ quyền biển,
đảo Việt Nam và các hoạt động thông
tin, tuyên truyền đối ngoại khác;
truyền thông qua các sự kiện kinh tế,
chính trị, ngoại giao, văn hóa, thể
thao, du lịch tầm khu vực và quốc tế.
Truyền thông qua hệ thống
Internet, truyền tải các thông điệp,
thông tin về du lịch bằng nhiều hình
thức khác nhau trên mạng internet và
mạng xã hội; chuyển tải nội dung, tài
liệu bản in sang bản điện tử đưa lên
mạng internet. Sản xuất các đoạn
phim ngắn, video clip đăng, phát trên
mạng xã hội nhằm cung cấp hình ảnh
trực quan, sống động nhất giúp cho
quảng bá các giá trị thương hiệu và dễ
thu hút sự quan tâm của khách du lịch.
Truyền thông du lịch trên các công cụ
tìm kiếm google, tăng cường hình ảnh
và tốc độ hiển thị nhanh nhất của điểm
đến Việt Nam trên công cụ tìm kiếm.
Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 09/01/2019.
4. 100% SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠT
CHUẨN ĐẦU RA KỂ CẢ CHUẨN
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC, KỸ
NĂNG MỀM

Đó là mục tiêu đề ra đến năm 2025 tại
Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày
15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng
giáo dục đại học giai đoạn 2019 2025.Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày 15/01/2019.
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Giai đoạn 2019 - 2025 phấn đấu
100% giảng viên đại học có trình độ
thạc sĩ hoặc tương đương trở lên,
trong đó ít nhất 35% có trình độ tiến
sĩ; 100% cơ sở giáo dục đại học (đủ
điều kiện) thực hiện kiểm định chất
lượng giáo dục, trong đó khoảng 10%
được kiểm định bởi các tổ chức kiểm
định nước ngoài có uy tín; trên 35%
chương trình đào tạo được kiểm định
trong hoặc ngoài nước, với 100%
chương trình đào tạo giáo viên ở tất cả
các trình độ được kiểm định; 100% cơ
sở giáo dục đại học thực hiện tốt cơ
chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải
trình; trên 50% cơ sở giáo dục đại học
sử dụng toàn bộ hoặc tích hợp một
phần nội dung chương trình đào tạo và
giáo trình của nước ngoài vào các
chương trình đào tạo của nhà trường.
Quyết định này cũng nêu ra các
nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực
hiện các mục tiêu trên: Về đội ngũ
giảng viên và cán bộ quản lý: đổi mới
và hoàn thiện hệ thống đào tạo giáo
viên, các tiêu chuẩn giảng viên đại
học theo chức danh và trình độ đổi
mới chương trình đào tạo giáo viên,
ưu tiên đầu tư cho một số trường đại
học sư phạm trọng điểm; quan tâm
chế độ đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và
cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện trả
lương theo hiệu quả công việc. Tăng
cường công tác bồi dưỡng năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ
giảng viên và cán bộ quản lý; thu hút
giảng viên là người nước ngoài, Việt
kiều hoặc người Việt Nam đang làm
việc, giảng dạy ở nước ngoài tham gia
các chương trình giảng dạy và đào tạo
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trong nước, đặc biệt là các chương
trình đào tạo chất lượng cao.

và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn”
giai đoạn 2019 - 2021.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:
hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất,
trang thiết bị cho một số cơ sở giáo
dục đại học theo chuẩn quốc tế, có
nhiệm vụ đào tạo nhân lực trình độ
cao đáp ứng yêu cầu thị trường lao
động, đủ sức cạnh tranh với các
trường đại học có uy tín trong khu
vực; khuyến khích đầu tư ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý đào
tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ
cộng đồng của hệ thống giáo dục đại
học; hình thành một số trung tâm thực
hành, thí nghiệm hiện đại dùng chung
cho các cơ sở giáo dục đại học; thí
điểm xây dựng một số làng đại học
quốc tế thu hút các cơ sở giáo dục đại
học có uy tín của nước ngoài tham gia
đào tạo và nghiên cứu quốc tế.

Cấp cho Ủy ban nhân dân xã
vùng dân tộc thiểu số và miền núi một
số ấn phẩm: Báo Dân tộc và Phát
triển; Tạp chí dân tộc; Chuyên đề
“Dân tộc thiểu số và miền núi” của
Báo Công thương, Báo Văn hóa, Báo
Sức khỏe và Đời sống, Báo Tin tức
của TTXV, Báo Tài nguyên và Môi
trường, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ. Cấp cho
người có uy tín trong đồng bào dân
tộc thiểu số chuyên trang “Dân tộc
thiểu số và miền núi” trên báo nhân
dân hàng ngày, mỗi người 1 tờ/kỳ.
Cấp cho Hội đồng nhân dân xã vùng
dân tộc thiểu số và miền núi: chuyên
đề “Dân tộc thiểu số và miền núi” của
Báo Đại biểu nhân dân, mỗi đơn vị 01
tờ/kỳ. Cấp cho Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc xã vùng dân tộc thiểu số và miền
núi và chùa Khmer chuyên đề “Dân
tộc thiểu số và miền núi” của Báo Đại
đoàn kết, mỗi đơn vị 01 tờ/kỳ…

Ngoài ra, Quyết định này cũng
yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học
phải đổi mới quản lý đào tạo, chương
trình, phương pháp đào tạo; đẩy mạnh
hoạt động nghiên cứu khoa học,
chuyển giao công nghệ và phục vụ
cộng đồng; đẩy mạnh quốc tế hóa giáo
dục đại học; xây dựng cơ chế, chính
sách tạo nguồn lực, động lực và môi
trường cạnh tranh lành mạnh phát
triển giáo dục đại học.
5. CẤP MỘT SỐ ẤN PHẨM BÁO, TẠP
CHÍ CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
VÀ MIỀN NÚI

Ngày 09/01/2019, Thủ tướng Chính
phủ ban hành quyết định số 45/QĐTTg về việc “Cấp một số ấn phẩm
báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số
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Ủy ban dân tộc, Bộ Tài chính,
Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã: chủ
trì, phối hợp thực hiện với các cơ
quan, đơn vị liên quan quản lý, chỉ
đạo; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc
thực hiện; kiểm tra, đánh giá hiệu quả
chính sách cấp một số ấn phẩm báo,
tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và
miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Căn
cứ đối tượng được cấp báo, tạp chí;
chi phí xuất bản, phát hành, quản lý
các ấn phẩm báo, tạp chí do Bộ Tài
chính xác định, Ủy ban Dân tộc xây
dựng dự toán kinh phí hàng năm gửi
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Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có
thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực từ
ngày 09/01/2019.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
6. HỆ SỐ LƯƠNG TĂNG THÊM SO
VỚI LƯƠNG CƠ BẢN TỐI ĐA LÀ 1,0

Ngày 21/01/2019, Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội ban hành
Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH về
việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao
động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng
đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho
doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo đó, hệ số lương tăng thêm
so với mức lương cơ bản gắn với mức
chênh lệch thu trừ chi (Hln) như sau:
mức chênh lệch dưới 03 tỷ, Hln tối đa
bằng 0,3; mức chênh lệch từ 03 đến
dưới 05 tỷ thì Hln tối đa bằng 0,5; mức
chênh lệch từ 05 đến dưới 10 tỷ thì
Hln tối đa bằng 0,7; mức chênh lệch từ
10 tỷ trở lên thì Hln tối đa là 1,0.
Mức tiền lương bình quân, quỹ
tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương
thực hiện của người quản lý chuyên
trách được tính bằng: Lương cơ bản +
lương cơ bản nhân hệ số lương tăng
thêm. Thông tư còn quy định cụ thể
về thang lương, bảng lương, phụ cấp;
quản lý lao động, xác định quỹ tiền
lương, phân phối tiền lương, tiền
thưởng... Thông tư có hiệu lực từ ngày
08/03/2019.
7. ĐỊNH KỲ 03 THÁNG MỘT LẦN BỘ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÁT NGÔN
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VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO
CHÍ

Ngày 08/01/2019, Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành quyết định số
22/QĐ-BGDĐT ban hành quy chế
phát ngôn và cung cấp thông tin cho
báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo đó, người phát ngôn và
cung cấp thông tin chính thức cho báo
chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thứ trưởng (người phát ngôn của Bộ
trưởng); Thủ trưởng các đơn vị thuộc
Bộ phát ngôn theo lĩnh vực quản lý
nhà nước của đơn vị; Bộ trưởng ủy
quyền cho các Thứ trưởng và Thủ
trưởng đơn vị. Người phát ngôn,
Người được ủy quyền phát ngôn chịu
trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo, trước pháp luật về nội
dung phát ngôn và cung cấp thông tin
cho báo chí.
Phát ngôn và cung cấp thông tin
cho báo chí khi có sự kiện, hoặc vấn
đề quan trọng, gây tác động lớn trong
xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của ngành giáo dục nhằm cảnh
báo kịp thời và định hướng thông tin,
định hướng dư luận; khi cơ quan báo
chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà
nước về báo chí có yêu cầu; Khi có
căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông
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tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Bộ
Giáo dục và Đào tạo quản lý.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ
chức họp báo; đăng tải nội dung phát
ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng
thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và
Đào tạo; phát ngôn trực tiếp hoặc trả
lời phỏng vấn của nhà báo, phóng
viên; gửi thông cáo báo chí, nội dung
trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo,
phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư
điện tử; cung cấp thông tin qua trao
đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao
ban báo chí do Trung ương, địa
phương tổ chức khi được yêu cầu; ban
hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí
đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi

nội dung thông tin trên báo chí mà báo
chí đã đăng không chính xác như
thông tin đã được cung cấp.
Định kỳ 3 tháng một lần tổ
chức họp báo để cung cấp thông tin
cho báo chí, Trường hợp xảy ra sự
kiện cần có ngay ý kiến ban đầu của
Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Người
phát ngôn hoặc Người được ủy quyền
phát ngôn có trách nhiệm chủ động
phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo
chí trong thời gian chậm nhất là 6
tiếng, kể từ khi sự kiện xảy ra.
Quyết định có hiệu lực từ ngày
08/01/2019.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO
DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ
ĐĂNG KÝ THUỐC SẢN XUẤT GIA
CÔNG

Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến vào
Dự thảo thông tư quy định về đăng ký
thuốc sản xuất gia công. Theo đó, bên
đặt gia công phải chịu trách nhiệm
đăng ký thuốc gia công theo đúng hồ
sơ, trình tự theo quy định về việc đăng
ký thuốc. Bên nhận gia công tiến hành
sản xuất thuốc theo đúng quy trình, kỹ
thuật và bảo đảm chất lượng thuốc,
lưu giữ các hồ sơ, tài liệu, mẫu thuốc
liên quan đến quá trình sản xuất thuốc
và cung cấp hồ sơ đó cho cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền khi
được yêu cầu. Cả hai bên đều chịu
trách nhiệm về quy trình sản xuất và
chất lương sản phẩm, chịu trách
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nhiệm về các vấn đề liên quan đến sở
hữu trí tuệ của thuốc đăng ký lưu
hành, thực hiện các quyền, nghĩa vụ
khác theo quy định của pháp luật về
gia công trong thương mại, chuyển
giao công nghệ.
Thuốc sản xuất gia công để
xuất khẩu, không lưu hành tại Việt
Nam không yêu cầu phải có Giấy
đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Gia
công thuốc đã có giấy phép đăng ký
lưu hành tại Việt Nam được đặt sản
xuất gia công một, một số hoặc toàn
bộ công đoạn của quá trình sản xuất ở
một hoặc một số nhà sản xuất gia
công. Hồ sơ đăng ký bao gồm: đơn
đăng ký; thỏa thuận giữa bên đặt gia
công và bên nhận gia công; hồ sơ
chất lượng theo quy định; nhãn,
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hướng dẫn sử dụng của thuốc sản
xuất gia công; hồ sơ đăng ký thuốc
gia công một số công đoạn của quá
trình sản xuất
Gia công thuốc chưa có giấy
phép đăng ký lưu hành tại Việt Nam
phải sản xuất gia công toàn bộ công
đoạn của quá trình sản xuất và chỉ
được đặt tại một nhà sản xuất gia
công. Hồ sơ đăng ký bao gồm: đơn
đăng ký; các tài liệu của thuốc đặt gia
công theo quy định đối với hồ sơ cấp
giấy đăng ký lưu hành; thuốc trong
nước theo quy định của thuốc trong

nước, thuốc nước ngoài theo quy định
đối với thuốc nước ngoài.
Thời hạn hiệu lực của số đăng
ký lưu hành thuốc tối đa là 05 năm, kể
từ ngày ký ban hành Quyết định cấp
số đăng ký hoặc gia hạn số đăng ký.
Trường hợp Hội đồng tư vấn cấp số
đăng ký của Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục
đánh giá về an toàn và hiệu quả của
thuốc, thời hạn hiệu lực của số đăng
ký tối đa là 03 (ba) năm, kể từ ngày ký
ban hành Quyết định cấp số đăng ký.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT
1. Hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của
Kiểm lâm trung ương được quy định
như thế nào?
* Trả lời: Điều 3 Nghị định số
01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của
Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền
hạn của Kiểm lâm trung ương như
sau:
1. Tham mưu cho người đứng
đầu cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quản
lý nhà nước về lâm nghiệp: xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật, chương
trình, kế hoạch, phương án, đề án về
quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và
chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành
pháp luật về lâm nghiệp.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra
công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng
cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm
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chấp hành pháp luật về lâm nghiệp
trên phạm vi toàn quốc.
3. Tổ chức thực hiện các nhiệm
vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng
cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm
chấp hành pháp luật về lâm nghiệp
trên phạm vi toàn quốc.
4. Quản lý, chỉ đạo Kiểm lâm
vùng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
của Kiểm lâm trung ương về quản lý,
bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp
luật về lâm nghiệp và tổ chức lực
lượng chuyên ngành về phòng cháy và
chữa cháy rừng trên phạm vi vùng
được giao phụ trách.
2. Hỏi: Lực lượng kiểm lâm cấp
huyện có những nhiệm vụ và quyền
hạn gì?
* Trả lời: Điều 5 Nghị định số
01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của
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Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền
hạn của kiểm lâm cấp huyện như sau:
1. Tham mưu cho người đứng
đầu Kiểm lâm cấp tỉnh và Ủy ban
nhân dân cấp huyện: xây dựng chương
trình, kế hoạch, phương án về quản lý,
bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy
rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về
lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; phối
hợp các cơ quan, tổ chức, lực lượng
khác trên địa bàn bảo vệ rừng thuộc
sở hữu toàn dân nơi Nhà nước chưa
giao, chưa cho thuê; giao rừng, cho
thuê rừng, thu hồi rừng đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
2. Tổ chức thực hiện các nhiệm
vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng
cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm
chấp hành pháp luật về lâm nghiệp
trên phạm vi địa bàn được giao quản
lý.
3. Quản lý, chỉ đạo hoạt động
của Trạm Kiểm lâm và Kiểm lâm làm
việc tại địa bàn thực hiện các nhiệm
vụ tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện văn
bản quy phạm pháp luật, chương
trình, kế hoạch, phương án về quản lý,
bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy
rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về
lâm nghiệp.
3. Hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của công
chức Kiểm lâm được quy định như thế
nào?
* Trả lời: Điều 7 Nghị định số
01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của
Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền
hạn của công chức Kiểm lâm như sau:
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1. Công chức Kiểm lâm khi thi
hành công vụ thực hiện đúng chức
trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao
và chịu trách nhiệm về thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo
quy định tại Nghị định này và theo
quy định của pháp luật; mặc đồng
phục, đeo cấp hiệu, kiểm lâm hiệu,
biển tên theo quy định.
2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá
nhân có liên quan cung cấp thông tin,
tài liệu, chứng cứ, kiểm tra hiện
trường, khám nơi cất giữ lâm sản trái
pháp luật, thu giữ, tạm giữ, bảo quản
tang vật, kiểm tra phương tiện vận
chuyển lâm sản trái phép theo thẩm
quyền và theo quy định của pháp luật.
3. Xử lý vi phạm hành chính và
áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành
vi vi phạm hành chính. Thủ trưởng
Kiểm lâm trung ương, Thủ trưởng
Kiểm lâm vùng, Thủ trưởng Kiểm lâm
cấp tỉnh, Thủ trưởng Kiểm lâm cấp
huyện, Thủ trưởng Kiểm lâm rừng đặc
dụng, rừng phòng hộ có thẩm quyền
khởi tố, điều tra vụ án hình sự hành vi
vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm
nghiệp theo quy định của pháp luật.
4. Được trang bị và sử dụng vũ
khí, công cụ hỗ trợ, đồng phục,
phương tiện, trang thiết bị chuyên
dụng theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các nhiệm vụ,
quyền hạn được giao khác theo quy
định của pháp luật.
4. Hỏi: Lực lượng Kiểm lâm được
hưởng những chế độ chính sách gì?
* Trả lời: Điều 13 Nghị định số
01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của
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Chính phủ quy định chế độ, chính
sách đối với Kiểm lâm như sau:
1. Kiểm lâm được hưởng chế
độ lương theo ngạch, bậc, chức vụ và
các chế độ khác theo quy định của
pháp luật.
2. Kiểm lâm trong khi trực tiếp
làm nhiệm vụ bị thương được hưởng
chế độ, chính sách như thương binh,
bị hy sinh được công nhận liệt sĩ theo
quy định của pháp luật về ưu đãi
người có công với cách mạng./.
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