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9 Luật có hiệu lực từ 1/7/2013

Cập nhật: 04-07-2013 09:15:42    

Phát huy t?i ?a ti?m n?ng, l?i th? c?a Th? ?ô

Lu?t Th? ?ô v?i 4 ch??ng, 27 ?i?u quy ??nh rõ v? trí, vai trò, chính sách, trách nhi?m xây d?ng, phát tri?n, qu?n lý và b?o v? Th? ?ô.

Bi?u t??ng c?a Th? ?ô là hình ?nh Khuê V?n Các t?i V?n Mi?u - Qu?c T? Giám.

?? tri?n khai th?c hi?n Quy ho?ch chung xây d?ng Th? ?ô có hi?u qu?, ??ng th?i nh?m gi?m s? l??ng dân c? t?p trung quá ?ông ? n?i thành, trong n?i thành không m? r?ng di?n tích s? d?ng ??t và quy mô gi??ng b?nh c?a các b?nh vi?n hi?n có; không xây d?ng m?i khu công nghi?p, c? s? s?n xu?t công nghi?p ngoài khu công nghi?p, c?m công nghi?p, c? s? giáo d?c ??i h?c, c? s? giáo d?c ngh? nghi?p.

C? s? giáo d?c ??i h?c, c? s? giáo d?c ngh? nghi?p không có tr? s? chính ? n?i thành thì không ???c ??t ??a ?i?m ?ào t?o trong n?i thành.
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V? c? ch? tài chính, Th? ?ô ???c huy ??ng v?n ??u t? trong n??c thông qua phát hành trái phi?u chính quy?n ??a ph??ng, ?óng góp t? nguy?n c?a các t? ch?c, cá nhân và các hình th?c huy ??ng khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

D? toán chi ngân sách c?a Th? ?ô ???c xác ??nh trên c? s? ??nh m?c phân b? chi ngân sách cao h?n các t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung ??ng khác ???c áp d?ng cho các th?i k? ?n ??nh t? 3- 5 n?m.

Th? ?ô ???c s? d?ng các kho?n thu ngân sách trung ??ng v??t d? toán, tr? các kho?n sau: Kho?n thu thu? giá tr? gia t?ng hàng nh?p kh?u; kho?n chênh l?ch thu, chi c?a Ngân hàng nhà nu?c; kho?n thu không giao Th? ?ô qu?n lý thu, không phát sinh trên ??a bàn Th? ?ô nh?ng h?ch toán n?p ? Th? ?ô.

Nâng m?c gi?m tr? gia c?nh cho ng??i n?p thu?

Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t thu? thu nh?p cá nhân ?i?u ch?nh nâng m?c gi?m tr? gia c?nh cho b?n thân ng??i n?p thu? t? m?c 4 tri?u ??ng/tháng lên 9 tri?u ??ng/tháng (108 tri?u ??ng/n?m); m?c gi?m tr? cho m?i ng??i ph? thu?c t? 1,6 tri?u ??ng/tháng lên 3,6 tri?u ??ng/tháng.

page 2 / 9

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=164952


http://www.hongha.vn/news/pdf/9-luat-co-hieu-luc-tu-1-7-2013-2277.pdf

??ng th?i b? sung quy ??nh “m?” ?? khi ch? s? giá tiêu dùng (CPI) bi?n ??ng trên 20% thì Chính ph? trình U? ban Th??ng v? Qu?c h?i ?i?u ch?nh m?c gi?m tr? gia c?nh cho phù h?p v?i s? bi?n ??ng c?a giá c?.

Gi?m t?n su?t kê khai thu? giá tr? gia t?ng

Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t qu?n lý thu? s?a ??i 36 ?i?u trong t?ng s? 120 ?i?u c?a Lu?t Qu?n lý thu? s? 78/2006/QH11 và ?i?u ch?nh 2 n?i dung v? k? thu?t v?n b?n.

Nh?ng n?i dung s?a ??i, b? sung liên quan ??n 3 nhóm v?n ?? l?n: 1- Nhóm v?n ?? v? ??n gi?n hoá th? t?c hành chính thu?; 2- Nhóm v?n ?? v? ph?c v? m?c tiêu c?i cách - hi?n ??i hoá và h?i nh?p, phù h?p thông l? qu?c t?; 3- Nhóm v?n ?? v? nâng cao hi?u l?c, hi?u qu? c?a qu?n lý thu? ?? phù h?p v?i th?c t? và phù h?p v?i các v?n b?n pháp lu?t có liên quan nh?m ch?ng th?t thu ngân sách, gi?m n? ??ng thu?.

Trong ?ó, nhóm v?n ?? ??n gi?n hoá th? t?c hành chính thu? có các n?i dung nh?: Gi?m t?n su?t kê khai thu? giá tr? gia t?ng t? 12 l?n/n?m xu?ng còn 4 l?n/n?m ??i v?i ng??i n?p thu? quy mô v?a và nh?; rút ng?n th?i gian gi?i quy?t th? t?c gia h?n n?p h? s? khai thu? t? 5 ngày làm vi?c xu?ng 3 ngày làm vi?c; s?a ??i, b? sung m?t s? n?i dung c? b?n liên quan v?n ?? hoàn thu?;..
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Cùng m?t hành vi vi ph?m hành chính, t? ch?c b? ph?t ti?n g?p ?ôi cá nhân

?? phân ??nh m?c ph?t ti?n gi?a cá nhân và t? ch?c vi ph?m, phù h?p v?i tính ch?t vi ph?m, m?t trong nh?ng nguyên t?c m?i ???c quy ??nh t?i Lu?t x? lý vi ph?m hành chính(XLVPHC) là: ??i v?i cùng m?t hành vi vi ph?m hành chính thì m?c ph?t ti?n ??i v?i t? ch?c b?ng hai l?n m?c ph?t ti?n ??i v?i cá nhân. 

V? ??i t??ng x? lý vi ph?m hành chính, Lu?t XLVPHC quy ??nh ng??i t? ?? 14 tu?i ??n d??i 16 tu?i b? x? ph?t vi ph?m hành chính v? các hành vi vi ph?m hành chính ???c th?c hi?n do c? ý; ng??i t? ?? 16 tu?i tr? lên b? x? ph?t vi ph?m hành chính v? m?i hành vi vi ph?m hành chính do mình gây ra.

Ng??i ch?a ?? 14 tu?i vi ph?m hành chính s? ???c nh?c nh?, giáo d?c t?i gia ?ình, có ngh?a là h? không b? x? ph?t vi ph?m hành chính ho?c b? áp d?ng các bi?n pháp x? lý hành chính.

??i v?i các ??i t??ng thu?c l?c l??ng v? trang, Lu?t XLVPHC quy ??nh m? r?ng h?n: “Ng??i thu?c l?c l??ng Quân ??i nhân dân, Công an nhân dân vi ph?m hành chính thì b? x? lý nh? ??i v?i công dân khác”.
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Nh?m b?o ??m áp d?ng th?ng nh?t Lu?t XLVPHC ?ã quy ??nh b? sung m?t ?i?u v? nh?ng tr??ng h?p không x? ph?t vi ph?m hành chính bao g?m các vi ph?m trong tình th? c?p thi?t; do phòng v? chính ?áng; do s? ki?n b?t ng?; do s? ki?n b?t kh? kháng ho?c ??i t??ng th?c hi?n hành vi vi ph?m không có n?ng l?c trách nhi?m hành chính hay do ch?a ?? tu?i b? x? ph?t vi ph?m hành chính.

?u tiên phát tri?n ?i?n ph?c v? nông thôn, mi?n núi

Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t ?i?n l?c quy ??nh, ?u tiên phát tri?n ?i?n ph?c v? nông thôn, mi?n núi, biên gi?i, h?i ??o và vùng có ?i?u ki?n kinh t? - xã h?i ??c bi?t khó kh?n.

Lu?t quy ??nh, giá bán l? ?i?n do ??n v? bán l? ?i?n xây d?ng c?n c? khung giá c?a m?c giá bán l? ?i?n bình quân, c? ch? ?i?u ch?nh giá và c? c?u bi?u giá bán l? ?i?n do Th? t??ng Chính ph? quy ??nh phù h?p v?i c?p ?? phát tri?n c?a th? tr??ng ?i?n l?c, tr? tr??ng h?p quy ??nh giá bán ?i?n ? nông thôn, mi?n núi, biên gi?i, h?i ??o khu v?c ch?a n?i l??i ?i?n qu?c gia.

B? Công Th??ng ch? trì, ph?i h?p v?i B? Tài chính xây d?ng khung giá c?a m?c giá bán l? ?i?n bình quân, c? ch? ?i?u ch?nh giá và c? c?u bi?u giá bán l? ?i?n trình Th? t??ng Chính ph? quy?t ??nh.
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Vi?c ?i?u ch?nh giá bán l? ?i?n ph?i ???c th?c hi?n công khai, minh b?ch v? s? bi?n ??i c?a các y?u t? c?u thành liên quan ??n vi?c ?i?u ch?nh giá. Nhà n??c s? d?ng các bi?n pháp ?? bình ?n giá bán ?i?n phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t v? giá.

T?ng th?i gian ?ào t?o ngh? lu?t s?

Theo Lu?t s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Lu?t lu?t s?, th?i gian ?ào t?o ngh? lu?t s? là 12 tháng (t?ng 6 tháng so v?i quy ??nh c?). Bên c?nh ?ó, th?i gian t?p s? hành ngh? lu?t s? ???c rút ng?n t? 18 tháng xu?ng còn 12 tháng nh?m ??m b?o t?ng th?i gian ?ào t?o ngh? lu?t s? và th?i gian t?p s? hành ngh? v?n là 24 tháng.

Lu?t b? sung m?t s? hành vi b? nghiêm c?m ??i v?i lu?t s? ?? nâng cao trách nhi?m ngh? nghi?p, trách nhi?m pháp lý c?a lu?t s?. Các hành vi ???c b? sung g?m: H??ng d?n khách hàng cung c?p tài li?u, v?t ch?ng gi?, sai s? th?t; nh?n, ?òi h?i b?t k? m?t kho?n ti?n, l?i ích khác khi th?c hi?n tr? giúp pháp lý cho các khách hàng thu?c ??i t??ng ???c h??ng tr? giúp pháp lý theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

HTX ho?t ??ng trong l?nh v?c nông, lâm ???c ?u ?ãi ??u t? k?t c?u h? t?ng
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Lu?t h?p tác xã g?m 9 Ch??ng, 64 ?i?u. Lu?t quy ??nh vi?c Nhà n??c có chính sách ?u ?ãi v?i h?p tác xã, liên hi?p h?p tác xã v? thu? thu nh?p doanh nghi?p theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? thu?; ?u ?ãi l? phí ??ng ký h?p tác xã, liên hi?p h?p tác xã theo quy ??nh c?a pháp lu?t v? phí và l? phí. 

??c bi?t, v?i h?p tác xã, liên hi?p h?p tác xã ho?t ??ng trong l?nh v?c nông, lâm, ng?, diêm nghi?p, ngoài vi?c ???c h??ng chính sách h? tr?, ?u ?ãi nh? quy ??nh còn ???c h??ng chính sách h? tr?, ?u ?ãi v? ??u t? phát tri?n k?t c?u h? t?ng.

Ch? ??ng ?áp ?ng yêu c?u ??t xu?t kh?c ph?c h?u qu? thiên tai

Lu?t d? tr? qu?c gia (DTQG) bao g?m 6 Ch??ng và 66 ?i?u. Theo ?ó, Nhà n??c hình thành, s? d?ng d? tr? qu?c gia nh?m ch? ??ng ?áp ?ng yêu c?u ??t xu?t, c?p bách v? phòng, ch?ng, kh?c ph?c h?u qu? thiên tai, th?m h?a, h?a ho?n, d?ch b?nh; ph?c v? qu?c phòng, an ninh.

Theo Lu?t DTQG, ng??i làm công tác d? tr? qu?c gia là công ch?c, viên ch?c làm vi?c t?i c? quan qu?n lý d? tr? qu?c gia chuyên trách, ng??i làm công tác d? tr? qu?c gia là quân nhân, công an ???c h??ng ph? c?p thâm niên; tu? theo l?nh v?c, tính ch?t công vi?c ???c h??ng ph? c?p ?u ?ãi ngh?.
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Lu?t c?ng quy ??nh danh m?c hàng DTQG theo 12 nhóm nh? l??ng th?c; v?t t?, thi?t b? c?u h?, c?u n?n; v?t t? thông d?ng ??ng viên công nghi?p; mu?i tr?ng; nhiên li?u; v?t li?u n? công nghi?p;..

B? sung nh?ng quy ??nh m?i v? phát hành xu?t b?n ph?m ?i?n t?

V?i 6 Ch??ng, 54 ?i?u, Lu?t xu?t b?n có 6 Ch??ng, 54 ?i?u. Lu?t xu?t b?n ?ã b? sung 1 ch??ng riêng v? xu?t b?n, phát hành xu?t b?n ph?m ?i?n t? (ch??ng 5).

Theo ?ó, trên c? s? k? th?a nh?ng quy ??nh t? Lu?t hi?n hành, Lu?t xu?t b?n (s?a ??i) ?ã b? sung nh?ng quy ??nh m?i v? xu?t b?n, phát hành xu?t b?n ph?m ?i?n t? c?p nh?t h?n v?i s? phát tri?n công ngh? thông tin và ho?t ??ng xu?t b?n ?i?n t? trong n??c c?ng nh? trên th? gi?i hi?n nay. Nh?ng quy ??nh này phù h?p, th?ng nh?t v?i các quy ??nh c?a pháp lu?t v? vi?n thông, công ngh? thông tin, giao d?ch ?i?n t? c?a Vi?t Nam.

 

Hoàng Diên
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