
Quy định chi tiết về Luật Kiến trúc; Quy định mới về thời gian nghỉ hè của giáo viên; Hướng dẫn đăng ký 
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lực từ tháng 9-2020. 

Quy định mới về thời gian nghỉ hè của giáo viên 

 

Ảnh: Đặng Thủy 

Nghị định 84 quy định một số điều chi tiết của Luật Giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/9/2020, Chính phủ đã có hướng 
dẫn mới về thời gian nghỉ hè của giáo viên các cấp. 

Cụ thể, giáo viên mầm non, giáo viên các cấp phổ thông, trường chuyên biệt được nghỉ hè 08 tuần bao gồm cả 
nghỉ phép hằng năm. Giáo viên trường trung cấp và giảng viên cao đẳng được nghỉ hè 06 tuần gồm cả nghỉ phép 
hằng năm. 

Riêng trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc cấp bách, thời gian nghỉ hè của 
các đối tượng trên sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quyết 
định theo thẩm quyền. 

Tiêu chí đánh giá công trình kiến trúc có giá trị 

Từ ngày 07/9, Nghị định 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc bắt 
đầu có hiệu lực. Trong đó quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá công trình kiến trúc có giá trị. 

Cụ thể, công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, gồm các yếu tố sau: Tiêu biểu cho một loại 
hình kiến trúc, phong cách kiến trúc; Giá trị nghệ thuật kiến trúc của bản thân công trình và tổng thể không gian 
trong phạm vi khuôn viên công trình;  Giá trị gắn liền với cảnh quan, đóng góp vào cảnh quan chung đô thị, danh 
lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên;  Giá trị về kỹ thuật, công nghệ xây dựng, sử dụng vật liệu xây dựng. 

Tiêu chí về giá trị lịch sử, văn hóa, gồm các yếu tố sau: Tiêu biểu cho giai đoạn lịch sử; Gắn với đặc điểm, tính chất 
tiêu biểu về văn hóa của địa phương; Niên đại xây dựng, tuổi thọ công trình. 

Sửa đổi, bổ sung quy trình mua tàu biển sử dụng vốn Nhà nước 



Chính phủ ban hành Nghị định 86/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-
CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. 

Cụ thể, việc mua tàu biển sử dụng vốn Nhà nước được thực hiện thông qua 5 bước thay vì 4 bước theo quy định 
cũ gồm: Phê duyệt chủ trương mua tàu biển; Lựa chọn tàu, dự kiến giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch 
mua tàu; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án mua tàu biển; Quyết định mua tàu biển; Hoàn tất thủ tục mua tàu biển. 
Quy trình của việc bán tàu biển sử dụng vốn Nhà nước; dự án đóng mới tàu biển sử dụng vốn Nhà nước cũng 
được thực hiện qua 5 bước như trên. 

Bên cạnh đó, bổ sung Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện thủy nội địa cấp 
VR-SB vào hồ sơ đăng ký tàu biển không thời hạn, hồ sơ đăng ký tàu biển loại nhỏ. 

Ngoài ra, các giấy tờ có yếu tố nước ngoài phải có bản sao có chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu. Các giấy 
tờ sử dụng tiếng nước ngoài phải nộp bản chính kèm bản dịch công chứng. 

Hướng dẫn đăng ký hộ tịch trực tuyến 

Từ ngày 15/9, Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có 
hiệu lực. 

Theo đó, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là Cơ sở dữ liệu được lập trên cơ sở tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch, 
nhằm lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân được đăng ký theo quy định pháp luật, bằng thiết bị số, trong môi trường 
mạng, thông qua Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung. 

Cụ thể, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp 
tỉnh để đăng ký tài khoản, xác thực người dùng theo hướng dẫn. Sau khi đăng nhập tài khoản thành công, người 
có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu tương tác, đính kèm bản chụp hoặc bản 
sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến. 

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến được cấp 01 mã số hồ sơ thủ tục 
hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ hoặc truy cập để hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ 
quan đăng ký hộ tịch. 

Ngay trong ngày làm việc, khi nhận được hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến, cơ quan đăng ký hộ tịch có 
thẩm quyền chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật của hồ sơ… 

Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề cho người lao động bị tai nạn 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Nghị định này có hiệu 
lực kể từ ngày 15/9/2020. 

Theo đó, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao 
động khi có đủ các điều kiện sau: Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% 
trở lên; Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc thẩm quyền quản lý phù hợp với sức khỏe; 
Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định. 

Bên cạnh đó, người lao động được hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện: Thời gian đóng bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên; Được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp. Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá 
khám. 

Ngoài ra, người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ tối đa một lần trong vòng 24 tháng với mức 70% chi 
phí huấn luyện thực tế cho từng đối tượng đủ điều kiện, cụ thể: Không quá 150.000 đồng/người với đối tượng 
được huấn luyện là an toàn vệ sinh viên; Không quá 300.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là người 
quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế;… 

Thu phí cách ly người nhập cảnh 

Thông báo 313 của Văn phòng Chính phủ ban hành về Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính 
phủ về phòng, chống dịch Covid-19 hôm 29/8 nêu rõ, Thủ tướng đồng ý mở rộng cách ly tại cơ sở lưu trú có thu 
phí, có giám sát. Các Bộ Tài chính và Y tế hướng dẫn để từ 1/9, thu phí tất cả trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam 
ở tất cả nơi cách ly. 



Chi phí khám chữa bệnh cho những người mắc Covid-19 tiếp tục do ngân sách Nhà nước chi trả. 

Bỏ tên trạm thu giá đường bộ 

Có hiệu lực từ ngày 15/9, Thông tư 15 của Bộ Giao thông Vận tải đặt tên cho nơi thu phí phương tiện tham gia 
giao thông đường bộ là trạm thu phí đường bộ, thay vì trạm thu giá theo quy định từ ba năm trước. 

Tên gọi trạm thu phí đường bộ được quy định từ năm 2010 trong Thông tư 05 của Bộ Giao thông Vận tải, tuy nhiên 
năm 2016, Bộ này ban hành thông thư 49 để thay thế, trong đó đổi tên gọi thành trạm thu giá. Đến đầu năm 2018, 
Bộ Giao thông Vận tải bắt đầu lắp đặt biển tên "trạm thu giá" ở các trạm thu phí đường bộ. Việc thay đổi này đã 
khiến tài xế, chuyên gia phản đối. 

Cũng theo Thông tư này, trước khi thành lập trạm thu phí phải công khai vị trí đặt trạm. Trong suốt quá trình thu, 
đơn vị thu phải công khai các thông tin trên biển báo điện tử... 

Nâng mức hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp 

Có hiệu lực từ ngày 15/9, nghị định 88/2020 tăng mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp lên tối đa 800.000 
đồng thay vì 500.000 đồng như hiện nay. Với quy định này, mỗi người lao động được hỗ trợ tối đa hai lần, và mỗi 
năm được hỗ trợ một lần. 

Về kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp, Chính phủ lần đầu quy định rõ số tiền hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh sau 
khi được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không vượt quá 15 triệu đồng; hiện nay quy định không vượt quá 10 lần mức 
lương cơ sở. 

Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động trong trường hợp này là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ 
trợ một lần. 

Đăng ký khai sinh muộn cho con không còn bị phạt 

Đây cũng là một nội dung đáng chú ý khác tại Nghị định 82. Theo đó, trước đây, bố, mẹ đăng ký khai sinh cho con 
không đúng thời hạn quy định (tức là trong vòng 60 ngày kể từ ngày trẻ được sinh ra) sẽ bị phạt cảnh cáo. Tuy 
nhiên, theo Nghị định 82 có hiệu lực vào đầu tháng 09 thì quy định này đã bị bãi bỏ. 

Ngoài ra, Nghị định 82 cũng tăng mạnh mức phạt đối với các vi phạm về đăng ký khai sinh như: 

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ đã được cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh: phạt từ 01 - 03 
triệu đồng; 

Cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội dung khai sinh; sử 
dụng giấy tờ của người khác để đăng ký khai sinh: phạt từ 03 - 05 triệu đồng. 

Bảo vệ vị trí công tác cán bộ, công chức là người tố cáo 

Theo Thông tư 03 của Bộ Nội vụ có hiệu lực từ ngày 05/9/2020, cán bộ, công chức, viên chức là người tố cáo sẽ 
được bảo vệ vị trí công tác. 

Cụ thể, sẽ không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ trừ trường 
hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo. 

Đồng thời, không thực hiện điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác 
với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ trừ trường hợp: 

Được sự đồng ý của người đó                                      

Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; 

Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 


